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de Decreto-Legislativo n' 13/86 e do Decreto n'
93.153/86. Sen. Júlio Campos.·--..·---···................·-····
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exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em vaga reservada a Oficial-Geral da Aeronáutica, e
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Cherubim Rosa Filho. Sen. José Bianco.......................... .
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do Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 1994. Sen. Lanro Campos...................................
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imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre opera~
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intennunicipal e de comuuicação. Sen. José Fogaça....................
Parecer n" 516/96, apresentando a redação linal
do PLC n" 57/96-Complementar (n" 95/96-Complementar. na origem), que dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunica355 ção. Sen. Odacir Soares....................................................
Parecer n2 517/96- Comissão Díretora, apresentando a redação final do PR n" 89/96, que autoriza o Es~ ·tado de Sergipe a contratar operações de crédito junto à
Caíxa Econôrnica Federal, destinados a investimentos
no Sistema de Abastecimento de Água de Aracaju (SE),
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Parecer n" 520/96 - Comissão Diretora. apresentando a redação final do PR n" 92196, que autoriza o Go358 vemo do Estado de Minas Gerais a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA,.
no valor de até R$3.600.000,00, no âmbito do Fundo
Geral de Turismo - FUNGETUR destinada à conclusão
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Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do
Sul, no valor de R$20.000,00 destinado à execução de
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25/6/96. Sen. Romero Jucá. ............................................. .
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Ata da 120ª Sessão Não Deliberativa
em 16 de Agosto de 1996
.,

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
. Presidência dos Srs. José Samey, Emifia Fernandes, Valmir Campelo
'·
·
João França; Marina Silva e Bel/o Parga
(lnida-se a sessão às 9h)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campefo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
A Sr,• 1• Secretária, em exercfcio, Senadora
Marina Silva, procederá à feitura do Expediente.
É ·lido o seguinte:

Brasflia, 14 de agosto de 1996.- Fernando
Henrique Cardoso.

EJCiPEDIENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 56,§ 1°, do Regulamento de Pessoal do ServiÇo Exterior, aprovado
pelo Decreto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986,
no art. 39, § 12 , do Decreto n• 1.756, de 22 de de-.
zembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à incf.cação do Senhor Virgflio
Moretzsohn de Andrade, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Árabe do Egito, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática do Sudão.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pafs e Curriculum Vltae do Embaixador Virgílio Moretzsohn de Andrade, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao
Senado Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luis Felipe Lampreia Ministro de Estado das Relações Exteriores.

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA
..
:;,:· ....,. '
..
'
.
Submetendo à.rfeliberação do Senado Federal
a escothãde nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM. N" 208, DE 1996
(N• 769196, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56,
§ 1•, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, e no art. 39, § 1•, do Decreto n•
1.756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor Virgnio Moretzsohn de
Andrade, Ministro de Primeira Classe, do Quadro
Permaoente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Árabe do Egito, exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática do Sudão.
Os méritos do Embaixador VirgOio Moretzsohn
de Andrade, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.

EM N• 367 iDP/ARC/G-MREIAPES ·

,

..

" ' srasma, 8 de.agosto de 1996

INFORMAÇÃO
Currlculum Vitae
Embaixador Virgílio Moretzsohn de Andrade
Barbacena/MG, 9 de março de 1941.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

Rlho de Henrique Horta de Andrade e Olkmey
Moretzsohn de Andrade.
·
CPCD,IRBr, 1963.
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para
Chefes de Setores de Promoção Comercial, 1972.
Bacharel em Direito, FD-PUCIRJ.
Curso de Administração Especial, CEUBIDF.
. CAE,IRBr.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 22 de novembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 1 ele janeiro
de 1973.
. Conselheiro, merecimento, 16 de agosto de
;1977.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22
de junho de 1983. ·
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 20
de dezembro de 1993.
:Assistente do Chefe da Divisão de Imigração,
1963/65.
Assistente do Chefe do Departamento Consular de lmi~tração, 1965.
Chefe do Serviço de Moradias Funcionais,
1974.
Assistente do Chefe da Divisão do Património,
1974f77.
Chefe da Divisão do Património, 1977!78.
Chefe da Divisão da Europa-i, 1983186.
Chefe, Substituto, do Departamento da Europa,
1985/86.
Chefe do Departamento da África, 1991/95.
los Angeles, Vice-Cõnsul, 1966/67.
los Angeles, Cônsul-Adjunto, 1967!71.
los Angeles, Chefe do SECOM, 1966!71.
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Bonn, Chefe do SECOM, 1986/88.
São Domingos, Encarregado de Negócios, a.i.,
1987/88..
Ass'unção, Ministro Conselheiro, 1988/91.
Assunção, Encarregado de Negóciói>, a.i.,
1988/91.
Cairo, Embaixador, 1995/96.
XI Sessão do Comitê Executivo do ACNUR,
Genebra, 1964 (rÍJemb(o).' ·
· IX Sessão do Subéomitê do· Orçamento e FI-nanças, XXIII Sessão do Com~ê Executivo e XXI Sesão do Conselho do CIME, Genebra, 1964 (membro).
I Reunião da Subcomissão de Cooperação
Económica e Técnica da Comissão Mista BrasilEquador, Brasfiia, 1971 (delegado-suplente).
li Reunião da Subcomissão de Cooperação
Econõmica e Técnica . da Comissão Mista BrasilEquador, Qu~o. 1972 (membro).
XV Perfodo de Sessões da CEPAl, Quito,
1973 (assessor).
·
XI Reunião de Peritos de Tributação Interna,
ALAlC, Quito, 1973 (delegado).
V Reunião de Diretores de Tributação Interna,
Quito, 1973 (membro)
Reunião de Representantes das Empresas Estatais de Petróleo, Quito, 1973 (membro).
Reunião de Ministros de Energia da América
latina, Quito, 1973 (membro).
Reunião de Peritos de Energia da América Latina, Qu~o. 1973 (membro).
À disposição da Missão Especial do Irã às solenidades de posse do Presidente da República,
Brasília, 1974.
Reunião da Comissão do Pacífico Sul, Quito,
1974 (observador).
-

Representante do MREjunto a GEMUD, 1974.

los Angeles, Encarregado, 1966!70.
Quito, Segundo Secretário, 1971!72.
Quito, Primeiro Secretário, 1973!74.
Quito, Chefe do SECOM, 1 971!74.

Comitiva do Senhor Ministro de Estado em visita oficial a Portugal, Lisboa, 1984 (membro).
Comitiva do Senhor Presidente da República,
em visita oficial à Espanha, Madri, 1964 (membro).

Quito, Encarregado de Negócios, a.i., 1971.
Dallas, Encarregado, 1976.
Roma, Conselheiro, 1981/83.
Pequim, Conselheiro, 1981/83.
Bonn, Ministro Conselheiro, 1986/88.

À disposição da Missão Especial dos Pafses
Baixos, às solenidades de posse do Presidente da
República, Brasma, 1985.
11 Reunião da Comissão Mista Brasil-Noruega
de Cooperação Económica, Brasma, 1985 (delegado).
·
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VI e XII Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Económica, Brasma, 1984 e
Colônia, 1985 (delegado).

Missão Brasileira: Embaixada Brasileira no Egito 1125, Av. Comiche El-Nil- Cairo Tel: (00202) 773013/Fax: (00202) 761-<>40
,

VIl Conferência Portuária lnteramericana, São
Domingos, 1987 (delegado).·
11 Reunião do Grupo "ad Hoc" sobre a Hidrovia
Paraguai-Paraná, 1989 (Chefe da Delegação brasileira).

Outras Repartições e Residência: 15, lsmail
Mohamed Street empresas brasileiras residência:
15, lsmail Mohamed Street- Cairo Tel: (00202) 3406529/6532

XII Conferência da SAOCC, Maputo, 1992
(Chefe da Delegação).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola,
Brasma, 1992 (delegado).
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil.
(Mário Ernani Saade). - Director-geral, substituto, do Departamento do Serviço Exterior.
Dados Básicos Sobre Países
País: SUDÃO
Atualização em: 30-7-96
Responsávet DAF-1

Temas sobre o

País

O Sudão atravessa um perfodo de guerra civil
que dura já vários anos. O regime do General Omar
El-Bashir, que procura impor um estrito fundamentalismo islâmico às populações cristãs e animistas do
país, vem sendo objeto de críticas da comunidade
internacional e de sanções diplomáticas do Conselho
de Segurança das Nações Unidas. o Sudão é, ainda,
acusado de patrocinar o terrorismo e de abrigar bases
de treinamento de rebeldes de pafses vizinhos.

Comércio Bilateral
Síntese do País
Exportações do Brasil: U$S1.071.785,00 Ano:
Nome Oficial do Pafs: República do Sudão

1995

Área em Km2: 2.505.813

Principais Produtos: Niveladores, raspo-transportador, moto-compressor hermético p/refrigerador,
tijolo de dolomita, rolos compressões

População: 28,1 milhões Hab. Ano: 1995
Ungua: Árabe (oficial), Inglês
Data Nacional: 1° de julho (Independência)
Capital: Cartum
Fronteira com o Brasil:Colônia Brasileira: -

Importações para o Brasil: US$204.983,00
Ano:1995
-Principais Produtos: peles _de caprino em bruto,
goma-arábica, peles de ovino, plantas para medicina
e perfumaria, gomas, resinas. gomas-resinas

Sistema de Governo: República Presidencialista com Governo Militar

Economia

Autoridades
Chefe de Estado: General Omar Hassam A. AIBeshir
Chefe de Governo: General Omar Hassan A.
Al-Beshir
Chanceler: Hussein Abou Sal eh
Embaixador no Brasil: Emb. Não-residente Ali
M.O. Yassin

PIB: US$1 O, 1 bilhões Ano: 1991
Moeda/Câmbio: Libra Sudanesa/1 US$ = 753,5
LS (1995)
Princ. Ativ. Economica: 34% do PIB {agricultura), 16"/o Ondústria), 50% (serviços)
Exportações Totais: US$412.000.000,00 Ano:
1992
Principais Produtos: Algodão, semente de gergelim, milhete, sorgo, goma-arábica

Presença Brasileira
Chefe do Posto:

Importações Totais: US$892.000.000,00 Ano:
1992

.
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Principais Produtos: Petróleo e derivados, trigo,
·
·
máquinas industriais
Déficit US$480.000.000,00 Período: 1992

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM N2 209, DE 1996
(N• 770196, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art 84, inciso VII, da
Constituição Federal, e com o disposto no ar!. 18,
inciso 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 11, 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 Jorge Saltarelli
Junior, Ministro de Segunda Classe, do Quadro
Permanente, da Carreira de Diplomata, para exercer Q cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-'
blica"do Suriname.
Caso mereça a aprovação dessa Casa, o Senhor Jorge Saltarelli Junior, desde que obtidos os
agréme~ solicitados, poderá ser designado, tam- ·
bém, para exercer o cargo de Embaixador do Brasft,
cumulativamente, em Santa Wcía.
Os méritos do Embaixador Jorge Saltarelli Junior, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasma, 14 de agosto de 1996.- Fernando
Henrique C8rdoso.
EM N• 369/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 9 de agosto de 1996.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do SeiViço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1•
de outubro de 1966, no art. 53, inciso 11, alínea a, e
no art. 54, do Anexo I ao Decreto n• 1.756, de 22 de
dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Jorge
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Saltarelli Junior, Ministro de Segunda Classe, do
Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para
exerrer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Suriname.
2. Caso mereça a aprovação dessa ~a. o
Senhor Jorge Saltarem Junior, desde que obtidos os
agrémerrts solicitados, poderá ser designado, também, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil,
cumulativamente, em Santa l,.úcia.
3. Encaminho, igualmente em anexo, informa-

ção sobre o país e Curdculum V"ltae do Ministro de
Segunda Classe Jorge Saltarelli Junior, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao
Senado Federal para exame de seus ilustres mem-

bros.
Respeitosamente. - Luíz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vitae
Ministro de Segunda Classe Jorge SaHarelli .lúnior
Rio de Janeiro/RJ, 27 de dezembro de 1936.
Filho de Jorge Saltarelli e Rorinda de Oiõveila
Saltarelli.
Bacharel em Direito, Faculdade Nacional de Direito, Universidade do BrasiL CPCD, IRBr.
Terceiro-Secretário, 17 de fevereiro de 1966.
Segundo-Secretário, merecimento, 1• de janeiro de 1969.
Primeiro-Secretário, merecimento, 2 de junho
de 1976.
Conselheiro, merecimento, 23 de junho de
1961.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28
de junho de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão do Orcamento
1966168. •
'
Chefe, substituto, da Divisão do Orçamento,
1967.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de
Administração, 1968/69.
Assessor do Chefe do Departamento de Comunicações e Documentação, 1976(77.
Chefe da Coorclenadoria Técnica, 1978/80.
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Chefe, substituto, da Divisão de Sistematização da Informação, 1980/81.
·
Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal,
1981/83.
Assessor do Chefe da Divisão do Pessoal,
1981/83.
Chefe da Divisão Especial de Programação
Administrativa, 1987/1988.
Chefe da Divisão de Pagamentos do Pessoal,
1988/90.
Chefe, substituto, do Departamento do Serviço
Exterior, 1-988/90.
Secretário, substituto, de Modernização e Informática, 1990.
Secretário de Modernização e Informática,
1990/91.
Usboa, Segundo-Secretário; 1969/74.
Panamá, Segundo-Secretário, 1974/76.

-· Panamá, Encarregado de Negócios•• a.i., 1975.
Panamá, Encarregado de Negócios, a.i., 1982.
Washington, OEA, Conselheiro, 1983187.
Nova Iorque, Cônsul-Geral Adjunto, 1991/94.
Nova Iorque, Chefe do Setor de Promoção Comercial, 1991/94.
Dacar, Embaixador, 1995/96.
Comissão de Transferência da Secretaria de
Estado para Brasma, 1968 (membro).
XII Sessão da Conferência de Haia de direito
Internacional Privado, Haia, 1972 (delegado).
XII Congresso lnteramericano de Turismo, Panamá, 1974 {delegado).
XIII Sessão da Conferência Regional da FAO
para a América Latina, Panamá, 1974 {delegado).
XII I Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral dos Estados Americanos (OEA), Washington, 1983 (delegado).
XIV Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Brasma, 1984 (delegado).

XV Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Cartagena, 1985 (delegado).
X Período Extraordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1984 {delegado).
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XI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1984 {delegado). ·
,
. Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil:
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.
Ordem Militar de Cristo, Oficial, Portugal.
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal.
Ordem do 9<>1, Oficial; J"eru.
Mário Emani Saade, Diretor-Geral, substituto,
do Departamento do Serviço Exterior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DEPARTAMENTO DAS AMÉRICAS
DIVISÃO DA AMÉRICA MERIDIONAL- 11
·SURINAMEEx-Guiana Holandesa, o Suriname é um pafs
independente desde 1975, quando concluiu longo
processo de negociação com a Holanda, que se
comprometeu a prestar assistência financeira ao
novo país por período de dez a quinze anos, num total de US$1 ,6 bilhão. Nos anos subseqüentes à lndependência, o fluxo de ajuda holandesa e as rendas provenientes do setor de alumínio garantiram ao
país um padrão de vida e um nível de bem-estar social poúco observados no continente.
·
2. A chegada ao poder, em 1980, do Comandante Desi Bouterse, por via militar, levou a Holanda
a determinar, contudo, a interrupção, em 1982, da
ajuda financeira, que aliada ao declínio dos preços
da bauxita e de seus derivados, provocou sensível
queda da atividade econõmica surinamesa.
3. A retomada do fluxo de cooperação financeira, previsto no Tratado de Independência, passou a
ser condicionada pela Holanda à redemocratização do
país, à substituição de Bouterse no cargo de chefe das
Forças Armadas e à aceitação do Structural Adjustment Plan, elaborado pela empresa britânica de consultaria Coopers and Lybrand e pelo Warwick Research lnstitute, que prevê, entre outras medidas, a liberalização da economia, a execução de um programa
social de apoio às medidas de ajuste econõmico e o
· tratamento prioritário à questão da dívida externa.
4. Desde sua posse, em 1991, o atual Presidente, Runaldo Ronald Venetiaan, vem tentando
implementar o plano de ajuste, sob o monitoramento
do Warwick Research lnstitute, conforme exigidQ.
pelo Governo holandês. Durante os anos de 1994 e
1995, observou-se, entretanto, sensível agravamen-
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to da crise económica no Suriname. As recomendações emanadas dos relatórios daquele instituto, tais
como o corte nos gastos públicos, incluindo a eliminação da política de subsídios, a adoção de um programa e111ergencial de investimentos e a realização
de reforma fiscal, não foram cumpridas pelas autoridades surinamesas. Registrou-se queda do poder
aquisitivo da população, com a ocorrência de índices
inflacionários elevados.
5. O agravamento da crise económica fez
com que o Governo. do Suriname começasse a adolar, na prática, as recomendações do FMI no sentido de implementar as reformas económicas necessárias ao restabelecimento da ajuda financeira ao
país, tais como a unificação da taxa de câmbio, a
reorganização do serviço público e a restruturação
_cta política monetária. Paramaribo recusa, entretanto, o monitoramento formal por parte daquela insti·
tuição internacional.
6. Tal situação económica acarretou, durante.
os últimos meses, a perda da popularidade do Govell19 Venetiaan, propiciando o crescimento do espaço político de correntes oposicionistas. Nas elei"
ções para a Assembléia Nacional, em 23 de maio
último, primeira etapa do processo de sucessão
presidencial em curso, nenhum partido politico alcançou número de representantes suficiente que
permita eleger isoladamente o próximo Presidente.
Dos cinqüenta e um assentos da Assembléia, vinte e quatro serão ocupados por representante5 do
Nieuw Front, composto por quatro partidos mE'mores e liderado pelo Presidente Venetiaan; o Partido
Nacional Democrático- NDP, preidido por Desi Bouterse, obteve dezesseis assentos; entre os partidos
menores, o Pendawalima, figado aos javaneses, e o
DA-91 conquistaram quatro assentos cada; e a Alliantie elegeu três parlamentares. Dada a aparente impossibüidade . de algum candidato presidencial obter a
maioria de dois terços necessária nas eleições indiretas da Assembléia Nacional, será convocada a partir
de 8 de agosto próximo, a Assembléia do Povo, formada pela Assembléia Nacional (51 membros), pelos
Conselhos Distritais (106 membros) e pelos Conselhos
Locais (712 membros), na qual a coalizão do Presidente Venetiaan, Nieuw Front, estaria em signifiCativa
vantagem numérica para permanecer no poder.
As relações brasileiro-surinamenses fluem ccim
desembaraço desde a Independência daquele Estado, com o qual o Brasil compartilha a condição de
país amazónico e sul-americano. O relacionamento
bilateral alcançou seu clímalC no início dos anos
1980, após missão chefiada pelo General Danilo
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Venturini, em 1983, que propiciou linhas de crédito
destinadas às telecomunicações, à implementação
de indústrias de bens de consumo e à aquisição de
material bélico brasileiro.
8. Após a missão Venturini, o Presidente Sarney realizou visita oficial a Paramaribo, em 1989,
quando foi lançado o Plano de Ação, que previa
vários projetes de cooperação técnica, os quais
não tiveram desdobramentos satisfatórios por falta
de oportuna definição do lado surinamês. O Governo Shankar, eleno em 1987, foi derrubado em
dezembro de 1990. O Brasil enviou, em princípios
do ano seguinte, missão especial ao Suriname, a
qual recebeu garantias, que foram cumpridas, de
pronto restabelecimento da ordem democrática.
Em 1992, nova missão, chefiada pelo então Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador
Marcos Azambuja, realizou visita ao Suriname,
ocasião em que se expressou o comprometimento
brasileiro em apoiar o Governo democrático do Presidente Venetiaan e se retiraram cerca de trinta projetes da pauta de cooperação bilateral.
9. Em setembro de 1995, o Ministro da Defesa
do Suriname visttou o Brasil, quando foi firmada Declaração de Intenções sobre Cooperação e lntercãmbio Militar entre os dois países, prevendo futura
celebração de Ajuste Complementar ao Tratado de
Cooperação e Amizade de 1976.
10. Além do setor mimar, há interesse do Suriname pela cooperação brasileira em telecomunicações, educação, agricultura, energia e mineração.
Nos últimos anos, a divida surinamesa com o Brasil dificultou, porém, o empreendimento dessas iniciativas. A renegociação da divida, cujo montante
corresponde a cerca de US$70 milhões, em janeiro
deste ano, mediante contrato bilateral, vem reverter
esse quadro e reabrir oportunidades futuras de cooperação. Nas negociações, o Brasil buscou considerar a capacidade de pagamento do devedor.
11. A aproximação construída entre Brasil e
Suriname constitui importante património politicodiplomático, que cumpre preservar. Entre os objetivos brasileiros quanto àquele país vizinho, está o
de contribuir para a consolidação de seu regime
democrático e para a afirmação de sua participação no contexto sul-americano. RP.Ilexo da aproximação entre os dois países, nos últim,)S "nos, são
a visita do Chanceler brasil.;iro, Embaix<:.dor Luiz
Felipe Lampreia, a Paramaribo. em nov"mbro de
1995, e a visita do Presidente Veneto.an ~ Brasília~·
em janeiro último.
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Dados Básicos e Indicadores Sócio-Econômicos
Nome oficial: República do Suriname (Republiek van Suriname)
Capital: Paramaribo
Divisão Administrativa: nove distritos
Presidente: Runaldo Ronald Venetiaan (posse
em 1991)
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Subhas
Chandra Mungra
Sistema de Governo: presidencialismo
Organização do Legislativo: unicameral, Assembléia Nacional com 51 membros, eleitos por voto
direto para mandato de cinco anos
Principais Partidos: Nieuw Front (Nova Frente
para I ~mocracia, composta pelo: Partido da Reforma Progressista, Partido Nacional, Partido para a
Unk'~de e Harmonia e Partido Trabalhista), Partido
•I Democrático, Pendawalima, DA-91 e AIliéilu.,_

Constituição em vigor: 1987
Superffcie: 163.265km2
~População: 408.000 habitantes (1995)
Densidade demográfica: 2,5 (hab.lkm2)
Religião: cristianismo (católicos e protestantes), hinduísmo e islamismo
Idiomas: holandês (oficial), hindustani, javanês,
inglês, f ncês, crioulo
M ,da: guildar (florim do Suriname)
Cotação da moeda: G$400,00 = US$1.00
(1995)
Produ1o Interno Bruto: US$43.700 milhões
~91)

i • Japercapita: UD$3,000.00 (1991)
Relações Comerciais Brasil-Suriname:
Exportações para o Brasil: US$27,847,583.00
(1995)
Principais produ1os: alumínio, vidros, brinquedos
Importações do Brasil: US$15,712,701.00
(1995)
Principais produ1os: fumo, centrais telefónicas,
tratores agrfcolas, colhedeiras
Principais Organizações internacionais de que
é membro:
ONU, OF.A Mercado Comum da Comunidade
do Caribe - CAR!COM, e Tratado de Cooperação
Amazónica - TCA
SANTA LÚCIA

::noi de Estado Rainha Elizabeth 11 do Reino
nicl·.>, rer e.ser,íada pelo Governador-Geral Stanis"'JS,.~,~ .}w 'i::'-3 r 10-.sd?. 1 CJ88);
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Chefe de Governo Primeiro-Ministro John G.M.
Compton (desde 1982);
1- Dados Básicos
Ilha vulcânica localizada na Região centraL das
Ilhas de Barlavento imediatamente ao sul de Martinica e ao Norte de São Vicente, possui relevo montanhoso recortado por vales cobertos de vegetação.
Área: 616Km2
População: 142 mil (1995);
(Idioma: Inglês (oficial), crioulo de matiz fran-

cês;
Economia: Baseia-se na agricultura, com destaque para a produção de banana. Como afiemativa
à atividade agrfcola o Governo amplia a indústria turística.
11 - História
• Estudos revelaram que o primeiro contato com
os fndios Caribes e Aruaques que habitavam a ilha,
foi estabelecido por um piloto de Cristóvão Colombo,
em 1502. Efetivamente tem-se um mapa datado de
1520 que já mostra a ilha a denominação de Santa
Lúcia. registrou-se, somente em 1624 a primeira tentativa de colonização da ilha pelos ingleses, que fracassou devido à reação dos fndios Caribes. Anos
- mais tarde, os franceses conseguiram estabelecerse na ilha, sendo expulsos pelos ingleses em 1664,
quando teve inicio um perfodo de 150 anos em que
apenas as duas potências coloniais se alternaram
por diversas vezes na posse de Santa Lúcia, que
apenas em 1816, pelo Tratado de Paris, foi adjudicado definttivamente, a Inglaterra. E, 1838, Santa Lúcia foi administrativamente incorporada as Ilhas de
Barlavento, que então reuniam Tobago, Barbados,
Granada e São Vicente, condição que manteve até
1960, quando uma nova Constituição regional voltou
a faZê-la entidade das demais ilhas inglesas da região. A Constituição deu-lhe maior au1onomia interna através da criação de um cargo de Administrador
local de um Conselho Executivo e de um Conselho
Legislativo.
- Em 1966 nova carta constitucional iniciou o
processo de independência da ilha, fazendo-a a partir de março de 1967, um Estado em associação voluntária com o Reino Unido. O Governo passou a ser
exercido por um Governador, nomeado pela Coroa
britânica por um Gabinete, chefiado por um Primeiro-Ministro e por um Parlamento, eleito localmente.
A independência plena foi alcançada em 22 de
fevereiro de 1979. O pafs adotou o regime monárquico, tendo a . rainha !=lizabeth 11, da Inglaterra,
como Chefe de Estado, e, como Chefe de Govemo;·
o líder do partido majoritário na Câmara de Repre-
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semantes do Parlamento, que passou a contar com
um Senado, composto por membros nomeados pelo
Governador-Geral que representa a soberana.
III- relações Bilaterais
As..relações do Brasil com Santa Lúcia podem
ser qualificadas de corretas mas dlslantes. os pafses
do caribe, por suas exfguas dimensões em tenmos
de território, população e economia têm sido relegados a um plano secundário, quando da formulação
da política ex!ema brasileira. Tomado em conjunto
entretanto, o caribe representa um mercado nada
desprezfvel e ademais, relativamente aberto e receptivo a produtos brasileiros. Tais considerações
inspiraram a realização de Reunião de Chefes de
Missão da América Central e do Caribe, com o frto
de Analisar os meios para o adensamento das rela_ções do Brasil com os pafses da região, buscando
estabelecer uma pauta que adote um enfoque integrado para as atividades brasileiras na América
Central e no caribe. Dentro dessa. orientação com
vistas a ampliar o comércio do Brasil com a área, alvitrou-se a realização de missões empresariais é
exibiÇões comerciais itinerantes, a participação em
feiras e exibições e a celebração de acordos de comércio com agrupamentos sub-regionais, o apoio a
câmaras de comércio, a inslalação de postos avançados em- zonas francas e de agencias de bancos
brasileiros. Renovou-se a sugestão de adesão do.
Brasil ao Banco Centro-Americano de Integração
Econômica (BCIE) e ao Banco de Desenvolvimento
do Caribe (CDB) de forma de propiciar maior participação brasileira em concorrências públicas' interna• ·· · '
cionais para projetos de infra-estrutura.
O comércio entre os dois pafses constitui-se
apenas de exportação do Brasil eim 1995, àlcança· · · · -.
ram-se o montante de Us$1 ;7 milhão. · · ·
IV- Informações Gerais
Santa Lúcia tem dois gamadoies de· prêmios
Nobel. Sir Arthur Lewis (Economia) ·e Derel Walcot
(Literatura).
·

(A Comissão de Relações Exteriores e
··
Defesa Nacional.)
PARECERES
f>ARECER N2 457,-DE 1996
Da Comissão de Ccinstltuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
-Câmara n• 35, de 1995 (n• 2.620192, na
Casa de origem),
"Altera o·§ 22:do
art; 15 da Lel'n• 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que dispõe sobre as sociedades'
por ações e dá outras providências".

que
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Relator: Senador Ramez Tebet
I - Relatório
Vem a esta Casa o Projeto de Lei da Câmara
n• 35, de 1995, de autoria do Deputado Jackson Pereira, visando a modfficar o § 2• do art. 15 da ~i n•
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
A proposição intenta alterar o limite de ações
preferenciais sem direito a voto ou com restrições no
exercício desse· direito nas sociedades anOnimas,
redu?fndo-o dos 213 (doill terços) admitidos na lei vigente para 2/5 (dois quintos).
· Estipula o prazo de 3 (três) anos para adaptação das sociedades atualmente existentes ao novo
limite que estabelece, mediante aumento de capital
a ser subscrito exclusivamente pelos titulares de
ações ordinárias, ao preço mínimo da ação do valor
de mercado acrescido de 20"/o (vinte por cento) ou
de seu valor patrimonial, o que for maior.
Expirado o prazo mencionado sem adoção das
providências mencionadas, efetuar-se-á conversão
de Bçôes preferenciais em ordinárias, na proporção
necessária à observância do novo limite máximo de
ações preferenciais fixado.
Não havendo interesse na conversão, proceder-se-á a aumento de capital da empresa por subscrição exclusiva de açôes ordinárias, na forma dos
ar!S. 170 e 171 da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, em montante estritamente necessário para
atingir a nova proporção entre açôes ordinárias e
preferenciais.
A proposição foi distribufda, na Câmara dos
Deputados, inicialmente, para decisão terminativa, à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Ptibiico, na qual a proposição não recebeu
emendas, manifestou-se incompetente para opinar,
sendo inclufda a tramitação na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que seria ouvida antes da
Comissão de Cc;mstituição e Justiça e de Redação.
Na Comissão de Economia, indústria e Comércio o projeto foi aprovado, com emenda do relator,
Deputado Jones Santos Neves.
A matéria foi, a seguir, submetida à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que aprovou ·ul)animementé o parecer do relator pela constitucionalidade, juridicida.de e técnica legislativa do
projeto e da emenda apresentada na Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.
Não houve recurso para apreciação da matéria
pelo plenário da Câmara dos'Deputàdos.
..
· O projeto, ·a seguir, foi enviaoo a esta Casa Legislativa, para apreciação, nos termos do art. 134 do
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Regimento Comum, tendo sido distribuído a esta
Comissão, para manifestar-se, na forma do disposto
no art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal.
É a relatório.

II -Da Constitucionalidade e Jurldicidade

O projeto versa sobre as sociedades por ações, matéria de Direito Comercial, a qual está inserida
na competência legislativa privativa da União, nos
termos do inciso I do art. 22 da Constituição Federal.
Compreende-se entre as atribuições do Congresso Nacional a de dispor sobre a matéria, nos
termos do art. 48 da Carta Magna
É legítima a inciativa parlamentar, conforme o
dispoSto no art. 61 da Lei Maior.
Não há, de outra parte, vícios de técnica legis-"lativa que incidam sobre o projeto.
III- Voto
Trata a proposição de assunto que já foi objeto
de anteprojeto de alteração da Lei das Sociedades
Anônimas elaborado pela Comissão de Valores Mobiliários na gestão do advogado Ary Oswaldo Mattos
Rlho, com vistas a "democratizar" o capital dessas
sociedades.
A idéia foi descartada na gestão seguinte, do
empresário Roberto Faldini, tendo em vista que a
medida provocariam um estreitamento do mercado
primário, com o conseqUente impacto sobre o nível
de novos investimentos, além do que se promoveria
a indústria do takeover perda do controle acionário
através das bolsas.
Ademais, é preciso ressaltar que por democra·
tização do capital social entende-se a distribuição
dos direitos patrimoniais de acionistas entre grande
número de pessoas, não tendo relação com o controle, cuja concentração facilita a administração da
sociedade, além de proporcionar-lhe estabilidade. A
própria lei trata de proteger os interesses dos demais acionis!as, ao lixar regras rígidas para o exercício de poder decorrente do controle acionário, atri·
buindo responsabilidade social a seu detentor, o que
concorre para que os abusos sejam evitados.
São inúmeras as vantagens e benefícios advin·
dos para o mercado de capitais com a introdução
das ações preferenciais, como salientaram os autores do projeto que originou a Lei n• 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, Professor Alfredo Larny Filho e
jurista José Luiz Bulhões PedrE>ira, comentando o
uso crescente desse título em outros países:
- é o t~ulo adequado ao levantamento de capital de risco, sem perda do controle;

~
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atrai investidores, tendo em vista a seguran-

ça áo investimento e rentabilidade privilegiada relativamente aos acionistas ordinários;
- é imprescindível para assegurar o coritrole
nacional das companhias subordinadas a esse im-perativo, viabilizando a participação de capitais estrangeiros;
- é forma utilizada na composição de credores
com empresa em dilicufdades financeiras, evitando
s.ua falência;
·
- viabiliza o empreendimento do empresário
detentor da idéia, porém desprovido de capital;
- consiste em elemento essencial para expandir a pequena e média empresas brasileiras.
Acresça-se a isso o fato de que os investidores
nesse tipo de ação, que lhes garante prioridade na
diStribuição de dMdendos e no reembolso do capital,
ou ambas as vantagens acumuladas, normalmente
não estão interessadas no controle da companhia,
mas nos rendimentos auferidos e na valorização de
seus tftulos.
Não se justifica, portanto, a redução do limite
de emissão de ações preferenciais pretendida pela
proposição.
Também a regra de transição que o projeto estipula para as sociedades se adaptarem ao novo fi.
mite de ações preferencias imposto traz algumas
consequências que merecem acurada avaliação.
Tendo em vista preservar os direitos dos aluais
detentores do controle acionário, o projeto prevê, excepcionalmente a subscrição de novas ações exclu·
sivarnente' por titulares de ações ordinárias, o que
importará em aumento de capital, cujo ônus nem
sempre pOderá ser suportado pelos acionistas controladores.
A medida é particularmente alarmante no que
concerne às sociedades de economia mista em que
o Estado detém o controle com parcela mínima do
capital, dado que, sob pena de perda do controle
acionário, terá de arcar com novos investimentos, os
quais irão agravar ainda mais a situação dos orça·
mentos públicos.
Por todo o exposto, somos pela constitucionali·
dade e juridicidade da proposição e, no mérito, por
sua rejeição.
Sala das Comissões 14 de agosto de 1996. lris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, RelatorJosé E.. Outra - José lgnácio- Josaphat Marinho
- Roberto Requião- Fernando Bezerra - Bemar"
do Cabral - Romeu Tuma - Elcio Alvares - Lúcio
Alcãntara- Beni Veras.
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PARECER N• 458, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre as emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 78,
-de 1992 (n" 4.018-0193, naquela Casa),
que "dispõe sobre a arbitragem".
Relator: Senador Edison Lobão

i-

Relatório

Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas oferecidas
pela Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado n•78, de 1992 (n" 4.018-D, de 1993, na Câmara dos Deputados), que "dispõe sobre a arbitragem".
As proposições em apreço visam a modificar
os arts. 4•, § 2", e 44 do referido projeto. Com relação ao art. 4•, § 2", é acrescentada ao di~positivo a
seguinte expressão: • •..desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou
vis!Q especialmente para essa cláusula". A justifi~
ção para o acréscimo proposto decorre do. entendimento de que é necessário manifestação expressa
. do aderente para instituição do jufzo arbitral na solução de rontrovérsias. Assim, a validade da cláusula contratual estalia condicionada à manifestação
expressa da parte aderente, no que tange ao estabelecimento dessa espécie de compromisso.
Na segunda . modificação (Emenda n• 2), que
tem catáter supressivo, a Câmara dos Deputados
manteve o preceito estabelecido no art. 51, VIl, da
Lei n• 8.078, de 11 de agosto de 1990, Código de
Defesa do Consumidor. Essa emenda retira do projeto, portanto, a revogação do aludido art. 51, VIl,
que toma nulas cláusulas contratuais que "determinem a utilização compulsória de arbitragem".

a

11 - voto do Relator
Genericamente.. o exame da matélia revela
que as proposições em apreço não padecem de vício quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Convém destacar, quanto ao mérito, que as
modificaçõeS privilegiam· a liberdade quando da manifestação da vontade das partes. Assim sendo, é
conveniente que o Senado Federal ratifique os aperfeiçoamentos introduzidos pela CâJnara dos Deputados. Em conseqüência, opinamos favoravelmente à
aprovação das duas emendas oferecidas ao Projeto
de Lei do Senado n• 78, de 1982 (n• 4.018-D, de
1993, na Câmara dos Deputados).
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996. !ris Rezende, Presidente - Edison Lobão, Relator
- Sérgio Machado -José E. Outra -João Rocha
- Bernardo Cabral- Josaphat Marinho- Bel1i Veras - Romeu Tuma - Lúcio Alcântara - Élcjo Álvares- Ney Suassuna.
PARECER NO 458, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre as emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n" 78,
de 1992 (n" 4.018-0193, naquela Casa),
que "dispõe sobre a arbitragem•.
Relator: Senador Edison Lobão
1- Relatório
Enéontra-se seb exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas oferecidas
pela Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado n" 78, de 1992 (n• 4.018-D, de 1993, na Câmara dos Deputados), que "dispõe sobre a arbitragem".
.
.
.
As proposições em apreço vtsam a modificar
os arts. 4°, § 2", e 44 do referido projeto. Com relação ao art. 4°, § 2•, é acrescentada ao dispositivo a
seguinte expressão: • •••desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou
visto especialmente para essa cláusula". A justificação para o acréscimo proposto decorre do entendimento de que é necessálio manifestação expressa
do aderente para a instituição do jufzo arbitral na solução de controvérsias. Assim, a validade da cláu~
la contratual estaria condicionada à manifestação
expressa da parte aderente, no que tange ao estabelecimento dessa espécie de compromisso.
Na segunda modificação (Emenda n• 2), que
tem catáter supressivo, a Câmara dos Deputados
manteve o preceno estabelecido no art. 51, VIl, da
Lei n• 8.078, de 11 de agosto de 1990, Código de
Defesa do Consumidor. Essa emenda retira do projeto, portanto, a revogação do aludido art. 51, VIl,
que toma nulas cláusulas contratuais que "detenninem a utilização compulsória de arbitragem•.
11 - voto do Relator
Genericamente, o exame da matéria revela
que as proposições em apreço não padecem de vício quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Convém destacar, quanto ao mérito, que as
modificações privilegiam a liberdade quando da manifestação da vontade das partes. Assim sendo, é
conveniente que o Senado Federal ratifique os aper-
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feiçoamentos introduzidos pela Câmara dos Deputados. Em conseqüência, opinamos favoravelmente à
aprovação das duas emendas oferecidas ao Projeto
de Lei do Senado n• 78, de 1982 (n• 4.018-D, de
1993, na Câmara dos Deputados).
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996. lris Rezende, Presidente - Edlson Lobão, Relator
- Sérgio Machado - José E. Outra - João Rocha
-Bernardo Cabral- Josaphat Marinho- Beni Veras- Romeu Tuma - Lúcio Alcântara - Élcio Álvares- Ney Suassuna.
PARECER N• 459, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n• 197, de 1996 (n" 643f96 na origem pela
qual o Senhor Presidente da República
"solicita autorização do Congresso Nacional para despacho de tropa do Exército Brasileiro para o exterior e de permanência temporária de forças militares es-.
trangeiras em território nacional".
Relator: Senador José Agripino
1- Relatório

Vem-à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para efeito de outorga legislativa nos
termos do art 49, 11, da Constituição Federal e da
Lei n• 2.953, de 17 de novembro de 1956, a Mensagem n• 197/96 (n• 643,. de 1996, na origem), que
"Solicita autorização do Congresso Nacional para
despacho de tropa do Exército Brasileiro para o exterior e de pennanência temporária de forças militares estrangeiras em território nacional".
Acompanha a mensagem presidencial exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado do
Exército, da qual se destaca o seguinte:
"A crescente participação do Brasil em
missões de Manutenção da Paz, sob égide
da Organização das Nações Unidas, tem
conduzido o Exército Brasileiro a prepararse, cada vez mais, para tal mister.
Com o intuito de desenvolver na Força
Terrestre sua capacidade de planejamento,
coordenação, controle e execução daquelas
missões, estão sendo previstos 2 .(dois)
exercícios combinados de força de paz, no
42 trimestre dos anOB de 1996 e 1997, ambos com a duração aproximada de 8 (oito)
dias reunindo tropas brasileiras e argentinas
para o intercâmbio de experiências.
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Em outubro de 1996, o primeiro exercício seria realizado em território argentino na
fronteira do Brasil e o segundo em período a
ser ainda definido ocorrerá em campo de
instrução do Comando Militar do Sul, no Estado do Rio Grande do Sol.
Visualisa-se o emprego de efetivo
equivalente ao de. um batalhão de Infantaria,
cabendo a cada Exército contribuir com a
metade dos integrantes da força a ser constituída em tomo de 450 (quatrocentos e cin·
qüenta) homens, e de aeronaves militares
para lançamento de paraquedistas e aerotransporte de tropa, inserido no quadro tático dos exercícios.
Ressano que a participação brasileira
naqueles eventos não acarretará qualquer
acréscimo de despesa orçamentária.
Para tanto, tona-se necessária a autorização expressa do Congresso Nacional
para as situações de despacho de tropa
brasileira para o exterior, ao amparo da Lei
n• 2.953, de 17 de novembro de 1956, e de
pennanência temporária de forças militares
estrangeiras em terriiório nacional, em obediência à Constituição Federal (art. 49, inciso 11).
li-Voto
Incumbe a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional apreciar prioritariamente a
conveniência e oportunidade das proposições que
lhe submetem.
Trata-se, no caso em tela, da autorização para
exercícios a serem realizados por tropas brasileiras
e argentinas, em território brasileiro e argentino, confoime a exposição de motivos supracitada, para fins
que ali se definem como sendo de preparação para
o cumprimento de missões conjuntas de manutenção da paz, sob a égide da Organização das Nações
Unidas.
A atuação conjunta das Forças Armadas de
países amigos tem sido prática cada vez mais comum nas modernas relações internacionais, principalmente em missões mantenedoras da paz, como
•capacetes azuis', sob a coordenação das Nações
Unidas.
Tais operações demonstram elogiável espírito
de cooperação internacional, emprestando a seus
partícipes elevado prestígio no concerto das Nações.
Cumpre destacar que o Brasil tem larga tradição na participação em tais missões sendo o "Bata-
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lhão de Suez' o mais flagrante exemplo na recente
história militar brasileira.
Pelo exposto, restam patentes a conveniência
e oportunidade da realização de tais exercícios militares, não confinantes com os interesses nacionais,
pelo que somos pela aprovação da autorização solicitada pela presente Mensagem, de resto constitucional e legal, nos termos do seguinte Projeto de Decreto Legislativo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 76, DE 1996
Autoriza o despacho de tropa do
Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangeiras em território nacional.
Art. 1° Fica autorizado o despacho de tropas
do Exército Brasileiro para o exterior e a permanência temporária de forças militares estrangeiras em
território nacional, por ocasião · da realização de
exercícios combinados de força de paz entre Brasil e
Argentina, no quarto trimestre dos anos de 1996 e

1997.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala_ da Comissão, 15 de agosto de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente -·José
Agripino, Relator - Caslldo Maldaner - Benedita
da Silva - Romeu Tuma - Nabor Júnior - Pedro
Simon - Epitaclo cafeteira - Bernardo Cabral Joel de Hollanda - Hugo Napoleão - Geraldo
Melo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição, que serão lidas pela Sr." 1• Secretária em
exercício, Senadora Marina Silva.
São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 40, DE 1996
Altera o art. 14 da Constituição Federal, tornando o voto facultativo.
Art. 1° -É acrescido ao caput do art. 14 da
Constituição Federal, após a expressão 'pelo voto',
o vocábulo 'facultativo', passando a vigorar com a
·
seguinte redação:
'Art. 14. A soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
facultativo, direto e secreto, ... , mediante:

Art 2" É revogada a expressão 'o voto', constante do § 1° do art 14 da Constituição, passando
aquele dispositivo a vigorar com a seguinte redação:
'Ar!. 14...........................................: .....
~ 1° O alistamento eleitoral é:
,
Art 3" Esta emenda entra em Vigor na data de
sua publicação.
Justifiéação
Constituindo um Clireito, não pode o voto ser
obrigatório, vez que não se pode obrigar o r'dadão a
exercer um direito. A maioria das nações ocidentais
consagra em seus ordenamentos jurídicos o voto tacuftaüvo. Tomando-se facultativo o exercício do direito de votar, o voto será mais valorizado e mais
re!lponsável. A tarefa do Poder Público é estimular o
voto e não forçar que seja dado de má vontade.
Considerando que o povo brasileiro já ai!?B"çou
um grau de amadurecimento suficiente para permitir
que se entregue ao seu livre arbítrio a decisão do
voto, é que apresentamos a presente proposta de
emenda constitucional.
O alistamento, por sua vez, é condição de cidadania (somente o eleitor é cidadão) e deve permanecer obrigatório, deixando o cidadão apto a exercer,
·ou nãó, seu direito de voto. O exercício desse direito
dependerá de sua vontade e de sua consciência cívica.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1996. José Serra - Sérgio Machado - Jonas Pinheiro Coutinho Jorge - Bernardo Cabral - Bello Parga Edison Lobão- Ramez Tebet- Artur da TávolaJúlio Campos- Nabor Júnior- Elcio Alvares- Hugo
Napoleão :- José Alves - Geraldo Melo - Joel de
Hollanda- Lúdio Coelho- Beni Veras- José Agripino - João Rocha - Regina Assumpção - Emília Fernandes- Eduardo Suplicy- Romeu Tuma- Gerson
Camata - Valmir Campelo- Jader Barbalho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO IV .
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei; mediante:
I - plebiscito;
11 - referendo;
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III- iniciativa popular.
§ 1°O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito

anos;
11 ~ facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2" Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
§ 3° São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
I -a nacionalidade brasileira;
11 -o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicnio eleitoral na circunscrição;
V - filiação partidária;
VI- a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e VicePresidente da República e Senador;
'
' b) trinta anos para Govemador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° São inelegíveis para os mesmos cargos,
no período subseqüente, o Presidente da República,
os Governadores de Estado e âo Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído
nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do

pleito.

§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses ante.riores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
· · § 8 2 O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade;
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11 - se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomaÇão,
para a inatividade.
§ 92 lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício l!fo mandato, considerada a
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eléições contia a influência do poder
económico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder económico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
(,.\ Comissão âe ConstitJJiçáo, Justiça e
Cidadania.)

·. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
. N•41, DE 1996
Acrescenta novo parágrafo ao art
14, fixando regra de fidelidade partidária.
Ar!. 1° Fica acrescido ao art. 14, onde couber,
o seguinte parágrafo.
"§ São ineiegíveis, durante dois anos, os que
se desfiliarem voluntariamente de partido político,
salvo no caso de fusão ou incorporação deste, ou
para participar, como fundadores, da criação de
novo partido."
Ar!. 2• Esta Emenda éntra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A debilidade do nosso quadro partidário, a bus.ca da consolidação dos partidos políticos e da democracia representativa por meio da defesa do sistema partidário, nos inclina a apresentar a presente
proposta de emenda que cria a inelegibilidade temporária, por motivo .de desfiliação voluntária, ressalvado os caso de fusão ou incorporação do partido,
ou para participar, como fundadores, da criação de
novo partido.
Como a própria Constituição determina que a
filiação partidária é condição de elegibilidade, a troca
de partido após a eleição não pode se dar de forma
irrestrita e deve ser encarada como um comportamento a ser penalizado. Só na legislatura anterior,
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as mudanças de partido ultrapassaram a centena e
meia.
Por sua vez, determinar a perda de mandato
daquele que se desfiliar voluntariamente do partido
político .sob cuja legenda foi eleito poderia por em
conflito a vontade popular que o elegeu ou ainda tornar desproporcional a punição para quem se desfilie
em começo ou em fim de mandato.
A solução adequada nos parece ser a criação
de um caso de inelegibilidade temporária, com duração de dois anos, que obrigue o panamentar a um
período de reflexão entre o desfiliar-se de um partido
político e a apresentação de nova candidatura a cargo eletivo.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1996. José Serra - Sérgio Machado - Joel de Hollanda _Artur da. Távola - Júlio Campos - Nabor Júnior Valmir Campelo - Jonas Pinheiro - Élcio Alvares Hugo Napoleão -José Alves- Geraldo Melo- Coutinho Jorge - Lúdio Coelho - José Agripino - João
Rocha - Regina Assumpção - Romeu Tuma Eduardo Suplicy - Jader Barbalho - Ramez Tebet..:.
BeniVeras.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO IV

Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
1- plebiscito;
11 - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito
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!JI - o alistamento elettoral;
IV- o domicílio elettoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
-VI- a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e ~ce
Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual· ou Distrital; Prefeito, V~ee-Prefeito e
Juiz de Paz;
•
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ ~ São inelegíveis para os mesmos cargos,
no perfodo subseqüente, o Presidente da Repliblica,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído
nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da Repliblica, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.
•
§ -,. São inelegíveis, no tenritório de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da Repliblica, de Governador de Estado ou
Tenritório, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
-- - § 8° O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:
I -se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afaStar-se da atividade;

anos;

11 - se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passara:- -automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.

11 -facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. ·
§ 2° Não podem alistar-se como elettores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
§ 3° São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
11 -o pleno exercfcio dos direitos políticos;

§ 9• Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação;
a fim de proteger a probidade administrativa, a mo'·
ralidade para o exercício do mandato, considerada a
vida pre_gressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
económico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 1 O. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze. dias con:tados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder económico, corrupção ou fraude.
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§ 11. A ação de_impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
(A Comissão de Constituição, Justiça
. e Cidadania.)
PROPOSTAS DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO ~ 42, DE 1996
Altera o art 17 da Constituição que
trata dos Partidos Políticos.
Art. 1° Rca acrescentada, no § 2• do art. 17 da
Constituição' Federal, a expressão 'comprovando o
apoiamento de eleitores exigido em lei', passando o
dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

'§ 2" Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei
civil, requererão o registro de seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral, comprovandq
o apoiarilento de eleitores exigido em lei. •
· Ar!. 2" Rcam acrescidos ao art. 17 da Constituição Federal os seguintes parágrafos:
•

'§ s• Somente terá direito a representação na Câmara dos Deputados o partido que obtiver o apoio mínimo de cinco por
cento dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos, apurados em eleição geral e
distribufdos em pelo menos um terço dos
Estados, aiingindo dois por cento em cada
um deles.
§ 6° Somente o partido que cumprir o
disposto no parágrafo anterior poderá registrar candidato a Presidente da República. •
Ar!. 32 Fica revogado o inciso IV do art.
17 da Constituição Federal.
Art. 4 2 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
Não se justifica a representação, na Câmara
dos Deputados, de um partido que não tenha obtido
apoio de significativa parcela do eleitorado, como reflexo do inte·resse despertado por suas propostas.
Tai preocupação se traduz, também na intenção de
erradicar as ditas 'legendas de aluguel', que desmoralizam nossas instituições políticas.
Enfrentar este problema é entrentar a questão
crucial da govemabilidade, ou seja, da capacidade
de um governo ser obedecido sem violentar as regras do jogo democrático e sem proporcionar uma
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ruptura por parte de um ou outro fator social ou político. Se é necessário que todos os setores sociais
estejam· representados nas instituições políticas nacionais, por outro lado, é fundamental que abàndonemos o pluripartidarismo imesponsável e procuremos viabilizar a formação de maiorias consistentes
que possam apoiar um programa de governo.
Nessa mesma linh? de fortalecimento das instituições por meio de partidos realmente representativos da soCiedade, ap-resentamos esta proposta, que visa estabelecer:
-um requisito mínimo para o registro dos partidos no Tribunal Superior Eleitoral. Desta forma, não
se impede a livre criação de partidos, apenas se
condiciona a participação em eleições a uma representatividade mínima, expressa mediante o apoiamenta do eleitorado a ser definido em lei;
- a instituição da ··clausula de barreira', mediante a exigência de um apoio mínimo de cinco por
cento dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, apurados em eleição geral, distribuídos em pelo
menos um terço dos Estados, atingindo dois por
cento em cada um deles, para que o partido tenha
~reito a representação na Câmara dos Deputados.
- a exigência de uma representatividade mínima para a apresentação de candidatos à Presidência da República. Essa exigência coincide com o
requisito de apoiamento do eleitorado para a representação partidária na Câmara dos Deputados. Com
tal medida, esperamos contribuir para o fortalecimento dos partidos políticos e da instituição presidencial, evitando que aventureiros venham, eventualmente, a ocupar a mais alta Magistratura da Nação.
Como conseqüência da introdução da 'cláusula de barreira' em nível constitucional, consideramos
desnecessário remeter à disciplina da lei o 'funcionamento parlamentar', inserido na Carta Magna
como preceito a ser observado por partidos pol~icos.
Es)abelecidos que esteja um requisito básico para a
representação dos partidos na Câmara dos Deputados, o funcionamento parlamentar poderá passar a
ser objeto dos Regimentos Internos das Casas legislativas, como de resto já vinha sendo feito preferencialmente, evitando-se a duplicidade de tratamento legal e regimental. Para tanto, estamos propondo a revogação do inciso IV do art. 17.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1996. José Serra - Sérgio Machado - Carlos Bezerra Coutinho Jorge - Romeu Tuma - Gerson GamataEdison lobão- Rarnez Tebet- José Alves- Bello
Parga - Marluce Pinto - Hugo Napoleão - Elcio AI-
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vares - Jonas Pinheiro - Júlio Campos - Nabor Júnior - Artur da Távola - Joel de Hollanda - Sebastião Rocha - José Agripino - Lúdio Coelho - Beni
Veras -.João Rocha- Regina Assumpção- Valmir
Campala- Emília Fernandes- Jader Barbalho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSffiUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPITuLO V

Dos Partidos Políticos
Art 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos polilicos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
Õbservados os seguintes preceitos:
1- caráter nacional;
11 - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de
subordinação a estes;
'
~III- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com
alei.
§ 1° É assegurada aos partidos polfticos autonomia para definir sua estnutura interna, organização
e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.
§ 2" Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurfdica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3" Os partidos políticos têm direito a recursos
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
§ 4° É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 43, DE 1996

Altera o art 45 da Constituição, Sistema Eleitoral Distrital Misto.
Ar!. 1° O art. 45 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 45. A Câmara dos Deputados
compõe-se de representantes do povo, eleitos em cada Estado, em cada Território e no
Distrito Federal, por sistema eleitoral misto,
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na forma da lei, observados os seguintes
preceitos:
I - parte dos lugares será destinada a
representantes eleitos em distritos uninominais, pelo critério majoritário;
,
11 - apurada a eleição, será calculado o
total de lugares destinados a cada partido,
com base no princípio da proporcionalidade;
III - deduzidos do total de lugares destinados a cada partido os representantes
eleitos nos distrifos, os lugares restantes serão preenchidos pelos candidatos eleitos pelas respectivas legendas partidárias;
IV - eleitos nos distritos representantes
em número superior ao definido pelo princípio da proporcionalidade, a diferença será
acrescida ao número total de Deputados.
Ar!. 2" Esta Emenda Constitucional entrará em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
A superação das graves crises estrutural e
conjuntural que enfrenta o País está a exigir ampla e
profunda reforma política com a modernização de
suas instituições. E dentre as várias medidas que
possam integrar o elenco das reformas políticas, o
da reforma do sistema eleitoral constitui inegavelmente ponto da maior importância.
Pedimos licença ao Ministro Nelson Jobim para
transcrever parte de seu brilhante Parecer como Relator da Revisão Constitucional (Parecer n" 21 - art.
45, publicado em 24-1-94):
•... O sistema proporcional foi adotado no Brasil em 1932, quando foi instituído o Código EleitoraL
No Império e na República Velha, praticava-se
o voto distrital em sistema majoritário. Esse sistema
foi introduZido em 1855, para a eleição da Assembléia-Geral, tendo sido utilizado até 1932. Na maior
parte desse período, o voto era a descoberto e a fiscalização do processo eleitoral precária, possibilitando a manipulação eleitoral e o controle político por
parte das oligarquias regionais e do poder central.
A Revolução de 1930 introduZiu mudanças profundas em nossa estrutura polfiica e eleitoral, entre
as quais a adoção do princípio proporcional. Desde
então, o princípio proporcional foi consagrado em todas as Constituições brasileiras, com exceção da
Emenda Constitucional n• 22, de 1982, revogada antes de ter sido implementada.
O Sistema eleitoral que se foi gestando, ao lon:·
go das ú~imas décadas, sobre a base da proporcio-
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nalidade da representação, não está, contudo, isento de problemas. Dentre as mazelas apontadas no
funcionamento do Congresso Nacional, algumas são
conseqüências da forma como se escolhe e se vota
nos can.Pidatos. São as eleições que produzem os
atores do processo de tomada de decisões políticas
sobre as questões do Estado brasileiro. No entanto,
em nosso caso, este processo se dá em meio a uma
série de distorções produzidas por nosso sistema
eleitoral.
Praticamos um sistema em que se combina o
quociente eleitoral com o quociente partidário para a
definição do número de lugares de cada partido,
sendo que as listas partidárias são abertas. O resultado dessa fórmula é que o partido depende visceralmente do número de votos que os candidatos, individualmente, sejam capazes de produzir, obrigan-do a que as legendas busquem candidatos com alta
densidade eleitoral, que podem ser de vários tipos.
AI se encontram desde os candidatos das mais diversas corporações, de bancos a sindicatos, até os
candidatos de regiões, os candidalos de grupos reli~
gios!ls, os comunicadores e outros que possam vir a
surgir. É evidente que esta tipologia não esgota a
complexidade da representação politica.
O fato que queremos ressaltar é que o sistema
produz basicamente atores políticos cuja lealdade
primeira é para com as categorias que os elegeram
e apenas secundariamente com o partido ou com as
questões nacionais.

o número significativo de propostas revisionais sobre
o assunto indica o grau de amadurecimento do Con~
gresso Nacional para tratar deste tema.
A reforma do sistema eleitoral exige, entretanto, algumas definições básicas. A principal delas
prende-se à distinção fundamental entre os sistemas
eleitorais, que os divide em proporcionais e majoritários. A prática· política das-nações, bem como a ciência politica que a interpreta, evoluiu no sentido de
admitir sistemas eleitorais ·complexos, que combinam de formas diferentes elementos como procedimentos de votação, formas de apuração formas de
candidaturas.
No entanto, a maioria dos autores concorda em
admitir uma distinção entre os sistemas eleitorais,
contomne predomine o principio majoritário ou o proporcional. O principio majoritário determina que apenas se considere, na distnbuição de cadeiras, os votos da maioria - o restant.e dos votos é inutilizado ou
esterilizado, isto é, não elege representantes. O principio proporcional, ao contrário, busca a mais perfeita equivalência possivel entre votos e cadeiras cada partido ou força social deve ter um número de
representantes na Câmara considerado equivalente
ao seu peso real, medido em votos.
O sistema majoritário busca constituir uma
maioria, mesmo que isto implique em deliberada distorção dos votos. o principio proporcional busca garantir a todas as forças sociais a representação política de seus interesses.

A isto deve-se aduzir a disputa !raticida que
ocorre entre os membros do próprio partido - durante as eleições, os partidos se diluem e a competição
se dá entre os membros da mesma legenda para
conseguir a melhor colocação nas listas abertas. É
evidente que este quadro gera um sistema de partidos frágeis, indisciplinados, desorganizados

No caso brasileiro devemos manter a definição
pelo princípio proporcional para a eleição da Câmara
dos Deputados. Num pais como o nosso, marcado
por profundas desigualdades sociais e políticas, as
inconveniências do majoritário se acentuariam, podendo excluir da representação política imensas
massas já excluldas dos direitos básicos de cidadania. A constituição de uma maioria poderia facilmente degenerar em imposição avassaladora dos interesses daqueles que controlassem o Poder.

Devemos ainda ter em conta um último aspecto, que é o tamanho das circunscrições eleitorais. A
competição eleitoral ocorre no nível do Estado, isto
é, disputam-se os votos numa circunscrição ampla,
o que acarreta duas conseqüências. A primeira é
que o tamanho da área contribui para os elevados
custos das campanhas eleitorais, numa correlação
óbvia. A segunda é que o sistema facilita o chamado
•paraquedismo eleitoral", isto é, candidatos desvinculados de qualquer base, eleitos pelo poder económico, e, portanto, sem controle sobre o exercfcio de
seu mandato.
Todas estas questões não se resolvem com
apelos éticos ou partidários - é necessário enfrentar
a reforma do sistema que gera as distorções. Aliás,

Devemos observar, aliás, que estamos discutindo a manutenção da proporcionalidade na composição da Câmara dos Deputados, órgão cuja função
pni\cipal é representar a sociedade, legislando e
controlando o Executivo. AI se deve permitir que todos os cidadãos estejam representados, pois se trata dos direitos de cada cidadão, seja de maioria ou
minoria Diferente é o caso quando se trata dos órgãos executivos, órgãos de decisão por excelência.
Af faz sentido a fórmula majoritária, pois se deve dar
condição aos vencedores de executar seu progrâ~
ma.
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A definição pelo principio proporcional em ab- ·
soluto exclui a possibilidade de se eleger parte da
representação em distritos, como se dá por exemplo
·
na
Al~manha. O sistema· alemão, que tem sido
tantas vezes citado neta Casa, é rigorosamente proporcional no que tange à distribuição das cadeiras
por partido. Ele é misto apenas no que se refere ao
critério de preenchimento das cadeiras de cada partido.
Devemos caminhar neste sentido, de forma a
combinarmos um sistema proporcional com a representação distrital. A eleição de parte dos Deputados
em distritos tem a vantagem de aproximar o eleitor
de seu representante, facilitando, assim, a identificação dos candidatos e seu controle por parte do elei, .
torado.
. ExaminaOdo concretamente as propostas apreseritadas sobre mudanças no sistema eleitoral, verificamos que a maioria delas opto!J por uma definição
vaga, usando a expressão "sistema eleitoral misto•
ou ainda, "sistema distrital misto•. Tais expressões
são lJo'r demais ·amplas, já que podem dar abrigo a
sistemas empletamente diferentes em seu funcionamento e em seus efeitos. Seria excessivamente arriscado mudar a definição constitucional do sistema
eleitoral sem parâmetros que tomem claro que sistema se está adotando. ·
Por outro lado, o detalhamento do modelo não
se pode dar na Constituição - não apenas por contrariar a boa técnica legislativa, como, principalmente, por exigir um árduo trabalho de montagem e negociação de toda a delicada engrenagem eleitoral,
que não é possfvel ser feito neste momento.
Buscamos, portanto, uma definição que nos
colocasse no campo dos sistemas proporcionais, admitindo, contudo, flexibilidade nos elementos que
·
compõem o sistema.
Outro ponto que merece ainda definição no
texto constitucional é o relativo à hipótese de aumento do número total de vagas. Como há uma tendência a fixar o número total de Deputados na própria Carta Magna, é necessário consignarmos, também ali, a flexibilidade do número, na hipótese de
um partido eleger nos distritos mais representantes
do que os que lhe caberiam pelo critério proporcional global, hipótese difícil de resolver caso o número
total seja rígido.
Em ·tais condições, apresentamos Emenda
buscando consolidar a ação por um sistema eleitoral
proporcional para a Câmara dos Deputados, para as
Assembléias Legislativas e para a Câmara Distrital,
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com parte das cadeiras destinada à captação dos
votos em distritos uninominais."
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1996. José Serra - Sérgio Machado - Joel de Hollanda Artur da Távola- Nabor Júnior- Júlio Campos- Jonas Pinheiro - Élcio Alvares - José Alves - Bernardo Cabral - Bello Parga - Edison Lobão - Geraldo
Melo - José Roberto Arruda - Coutinho Jorge - Romeu Tlirriã - Eduardo Suplicy - Gerson Camata Valmir Campelo·:... Ramez Tebet- José AgripinoLúdio .Coelho - Beni V.eras - João Rocha - Jáder
Barbalho- Regina Assumpção- Emma Fernandes.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSillUJÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art 45. A Câmara dos Deputados compõe-se
de representantes do povo, eleitos, pelo sistema
propofcional, em cada Estado, em cada Território e
no Distrito Federal.
§ 12 O número total de Deputados, bem como
a representação por Estado e pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes
necessários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma daquelas unidades. da Federação tenha
menos de oito ou mais de setenta Deputados.
§ 2" Cada tenritório elegerá quatro Deputados.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - As
propostas que acabam de ser lidas têm tramitação
especial, na forma do art 354 do Regimento Interno,
e irão à Comissão de cónstituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Projeto de Lei da Câmara n• 35, que altera o § 2° do
art 15 da Lei hº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as sociedades por ações e dá outras providências, cujo parecer foi lido anteriormente,
de acordo com o disposto no parágrafo único do art.
254, do Regimento Interno, combinado com o art. 4°
da Resolução n• 37, de 1995, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recursos por
1/1 O dos membros do Senado para que a matéria
continue em tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
ProjetO de Decreto Legislativo n• 76, de 1996, que
autoriza o despacho de tropa do Exército Brasileirõ
para o exterior e a pennanência de forças militares
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estrangeiras em território nacional, constante de parecer lido anteriormente, ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 235, 11, "!', do Regimento Interno,
combinado com o art. 4 2 da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFGLPFL N2 550/96
Brasfiia, 14 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito seja feita a
substituição do Senador Freitas Neto pelo Senador
1-lugo Napoleão, na Comissão de Educação, como
titular.
Cordialmente - Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal. ·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita:a substituição-solicitada.
· Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, para uma comunicação inadiável, nos !<>•mos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno uo
Senado Federal.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, está
ocorrendo em Manaus o III Seminário sobre Jornalismo na Amazônia, que teve início no dia 13 de

agosto, devendo encerrar-!>e hoje.
Participam desse III Seminário os homens mais
ligados à imprensa no Brasil, tendo como grande
destaque palestrantes internacionais. Isso é uma sequência do que foi feito no ano passado, quando ali
se realizou o 11 Seminário, havendo, após, uma preparação para o III Seminário, com o que se convencionou chamar o I Encontro sobre Ética no Jornalismo.
Uma das figuras mais importentes, àquela altura, vinda de Washington, a jornalista Mary Lou Beaty, ex-editora-chefe do The Washington Post, fez a
sua apresentação num convênio realizado com a
Embaixada Americana.
O patrocínio desse Seminário é da Fundação
Rede Amazónica, entidade sem fins lucrativos, criada e mantida pela Rede Amazónica de Rádio e Televisão, tendo como principal objetivo preparar e qualificar profissionais para a radiodifusão na região
Amazónica.
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Por esse motivo, *a Fundação, além de outras
atividades, administra 73 convênios; concede 400
bolsas de estudo, que vão do pré-escolar à pós-graduação; capacita administradores para televisãd, administradores comerciais e jornalistas, através de
Programas de Trainees e Estagiários; e ainda ministra curso de Cinegrafia, Edição de Imagem, Locução
e Apresentação.

.

Para que V.. Ex" tenha -uma idéia, Sr. Presidente, numa região tão distante, a Fundação Rede
Amazónica proporciona treinamento profissional
para aproximadamente 1.100 pessoas.
Seu desempenho já foi reconhecido com a autorização do Ministério do Trabalho para ministrar
cursos técnicos na área de radiodifusão, através da
Sécretaria Estadual da Educação. Isso está possibilitando que os profissionais formados pela Fundação
Rede Amazónica recebam o devido registro profissional.
Por sua vez, a Rede Amazônica ofereceu e
preparou um prédio para funcionar como Centro de
Formação Profissional; aliás, o mesmo prédio foi,
_qurante 23 anos, a base das operações da TV Amazonas, emissora que deu início à Rede Amazónica.
Conheço de perto o interior do Estado e suas
dificuldades. Por meio dessa Fundação, os profissionais vão se disseminando pelo interior e na capital.
Há locais em que o déficit, em sentido de lucro comercial, é tão grande que, se não chegasse o noticiário através das transmissoras instaladas nesses
municípios, o amaZOrienSe, ou o que vai pam lá e
faz dali o seu segundo rincão natal, ficaria absolutamente sem tomar conhecimento do que se passa no
mundo, que hoje se convencionou chamar de aldeia
global.
Sr. Presidente, serei um dos palestrantes desse III Seminário. Rz o meu curso de Direito justamente com o jornal, tendo sido fundador do Sindicato_dos Jornalistas Profissionais da minha terra, com
carteira do Ministério do Trabalho. Sei o que é a imprensa por dentro - tantas vezes as pessoas se impressionam com ela por fora- para estar, aqui, dando o meu apoio.
Quero também comunicar a V. Ex" que o tema
da minha palestra será *A Legislação da Imprensa
no Brasil'. Na próxima semana, farei um discurso da
tribuna do Senado, dentro de uma pesquisa feita sobre o que é, o que foi, o que está sendo e o que provavelmente será a legislação da imprensa no Brasil,
pára que possamos ter aqui uma discussão sem
mínimo tom emocional, mas apenas racional.

o
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Com estas palavras, Sr. Presidente, quero me
congratular com a Fundação Rede Amazõnica por
esse III Seminário e agradecer a V. Ex" por ter autorizado esta comunicação.

Durante o ·discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
João França.
O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sempre tenho
usado esta tribuna para tratar de um dos problemas
mais sérios do nosso País e, particu/annente, do
Qistrito Federal, que é a questão do desemprego.
Na semana passada, usei esta tribuna não só
para cobrar do Governo Federal -uma politica nacional de emprego, mas também para manifestar a minha preocupação com relação a Brasma, no que diz ,
res~ito ao número crescente de desempregados na
Capital da República. Hoje são mais de 150 mil desempregados, e não vejo qualquer providência do
Governo local para, pelo menos, amenizar esse contingente de desempregados em Brasma, que vem
desencadeando uma onda de violência, não só no
Plano Piloto como também nas cidades satélites e
na região do entorno do Distrito Federal.
Ainda ontem, talvez ouvindo os reclamos dos
Representantes do Distrito Federal e pelos contatos
que temos mantido permanentemente com a área
federal, o Presidente da República, sensibilizado, a
fim de aliviar esse problema grave, particularmente
no Distrito Federal, assinou os editais criando, aqui,
em Brasnia, o Porto Seco do Distrito Federal.
Tenho certeza de que essa medida irá gerar,
indiretamente, pelo menos 30 mil empregos na região do Distrito Federal. o Porto Seco de Brasnia
será situado próximo à cidade satélite do Gama,
mais precisamente na região de Santa Maria.
Gostaria de deixar registrado nos Anais da
Casa o edital de hoje do Jornal de Brasffia, que fala
sobre o Porto Seco. Diz o edital:
"Finalmente foram lançados ontem os
editais para construção de 10 Estações
Aduaneiras Interiores em diversos Estados e
mais uma, no Distrito Federal. Mais conhecidas como Portos Secos', essas unidades,
nas palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso, favorecem não só as exportações e importações mas também os investi-
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mentos. E são mais um passo na descentralização, tão necessária à transformação do
Pafs'.
No caso do DF, o Porto Seco a' ser
construído em grande área próxima à cidade
satélite de Santa Maria deverá entra~ em
funcionamento no final de 1997. Os empregos diretos certamente não serão muitos,
cerca de 130. Mas, em compensação, a estação aduaneira representa algo .como empregos indiretos para 30 mil pessoas, levando-se em conta a movimentação de obras e
de mercadorias que serão importadas para
os Estados vizinhos e deles exportadas por
intermédio do Porto Seco de Brasma.
Para o combalido Tesouro do GDF, a
nova unidade vai injetar algo em tomo de
mais R$5 milhões de impostos, estimados
sobre as 1.420 toneladas de mercadorias
que transitarão pelo Porto Seco. Ali serão
feitos importantes investimentos em construção de acessos rodoviários para tráfego pesado, bem como saneamento, instalação de
silos, depósito geral e armazenamento, bem
como acesso por trilhos à Rede Ferroviária
Federal, que passa por perto, e em energia
elétrica.
A experiência de Belo Horizonte e de
Curitiba com essas estações aduaneiras
serve muito de exemplo para as 11 novas
unidades que serão construídas no Pafs. É
uma iniciativa positiva que descongestiona
velhos portos marítimos e introjeta desenvolvimento no interior do País. Neste aspecto,
Brasma, mais uma vez, cumpre sua vocação
de interiorizadora do desenvoMmento eoonõmico e social, como sonhou Juscelino ao
transferir a capital do Rio de Janeiro para o
Planalto Central.
Na solenidade, o Presidente da República aproveitou a ocasião para censurar a
•guerra fiscal' deflagrada entre Estados para
oferecer vantagens e atrair investimentos. É
uma advertência oportuna. Recorde-se que,
há pouco tempo, Distrito Federal e Goiás
andaram se estranhando por conta de incEmtivos fiscais do govemo goiano, que tiveram o dom de esvaziar de algumas indústrias o já modesto parque industrial brasiliense. Realmente, não se entende que numa -·
era de economia globalizada e de mercados
de integração regional, tipo Mercosul, Esta-
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dos de um mesmo País lutem entre si como
se fossem nações em conflitos próprios do
século passado. A guerra fiscal' é sinónimo
de atraso e falta de confiança nas potencialidades dos Estados que lançam mão, exageradamente, de um recurso que deveria ser
aplicado com maior parcimõnia e responsabilidade."
Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, era isso
que gostaria de deixar registrado nos Anais do Senado Federal, nesta manhã de sexta-feita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo
a palav~ à nobre Senadora Marina Silva, por 20 minutos.

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, faço uso desta
tribuna hoje ainda para debater a tão propalada medida do Governo, no que se refere à questão do aumento das queimadas na Região Amazónica. Esse'
assunte foi motivo de uma medida provisória, ora
tramitando numa comissão mista, cujo presidente é
o Senador Odacir Soares, bem como de um decreto,
que suspende por dois anos a denubada de mogno
e de virolâ.
Como falei anteriormente, esse decreto vem
num momento oportuno, em função do aHo índice de
devastação devido à exploração madeireira na Região. Inúmeras denúncias foram feitas por lideranças
indígenas, populações tradicionais o:._, seringueiros e
religiosos, contra a prática predatória e irregular realizada por madeireiras.
Temos, como exemplo, o caso do Padre Paulino Baldassari, no Município de Sena Madureira, que
foi motivo de audiência com o Presidente da República, quando levamos uma série de sugestões ao
Governo de como proceder para combater essa
ação predatória, que hoje vem sendo levada a cabo
na Região Norte, particularmente nos Estados onde
há uma grande quantidade de recursos florestais, de
madeiras nobres como, por exemplo, o mogno.
Vou me ater, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, à questão da medida provisória. Primeiro, farei uma análise do contexto em que foi lançada pelo
Governo Federal.
A Medida Provisória n• 1511/96 e o Decreto foram lançados juntamente com os dados sobre aumento do desmatamento na Região. Até 1991, a
taxa de desmatamento girava em tomo de 11.130
km• ao ano. De 1991 a 1994, essa taxa subiu 34%,
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passando a 14.896 km•. Isso equivale a duas vezes
a área da Bélgica.
É bom lembrar que o satélite apenas localiza
corte raso, não alcança o •estrago• da coleta sejetiva de madeira nobre - como é o caso do mogno e
da virola.
O Governo reconhece, com essas medidas, a
inexistência de uma política efetiva para o controle
das queimadas, do corte. raso e da atividade madeireira na Amazônia.
Na verdade, falta mesmo é uma politica de desenvolvimento que compatibilize as aHemativas económicas com a conservação da floresta e da biodiversidade na Amazônia.
Faço questão de elencar esses pontos, Sr.
Presidente, porque, muito antes de assumir este
mandato, já lutava para que a nossa floresta não
fosse destruída. Mas havia um componente que precisa ser acrescido às propostas do Governo: não se
combatem as queimadas, a devastação, pura e simplesmente.através de regulamentação; não se combatem as práticas danosas o falso paradigma de
que •para desenvolver a Amazônia, é preciso destruí-la", apenas com medidas proibitivas, coercitivas,
até porque o Governo não tem estrutura para fiscalizar, para acompanhar. Se assim fosse, ele teria condição de fazer valer o que está no Código Florestal,
que institui que só se pode utilizar 50% da área a
que se tem direito corno proprietário. Sabemos que
em inúmeras propriedades, inclusive no Estado de
Rondônia, segundo o fórum das entidades daquela
cidade, até 80% de algumas áreas são devastadas.
E o que o Governo fez para controlar isso?

e

Rca-se indagando: diminuindo para 20%, o
que aparentemente parece uma proposta ousada,
corajosa, o Governo teria condição de manter o controle? Do meu ponto de vista, com a estrutura que
temos, isso é muito difícil.
Infelizmente, o Brasil só age de acordo com
aquele dito popular, que parece muito simples:"Só
choramos sobre o leite derramado". O Governo brasileiro, lamentavelmente, também é assim. Senão
vejamos: quando Chico Mendes foi assassinado, o
Governo criou o Programa "Nossa Natureza• e o
IBAMA. Quando houve o massacre dos ianomâmis,
foi criado o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Agora, a divulgação dos índices de desmatamento inspira essa medida do Governo. Ações
apenas reativas e emergenciais já são marcas na
definição de políticas públicas para a região - se é
que podem ser chamadas de politicas públicas, por:·
que não vêm acompanhada da devida ação no que
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se refere a uma mudança na concepção de desenvolvimento, no que se refere à incorporação na
questão ambiental das diretrizes da Eco-92, que
bem apontava para a compatibilização entre a preservação. do meio ambiente e a variável do desenvolvimento sustentado. Essa, sim, a meu ver, é a
medida mais eficaz que o Governo poderia tomar na
Região Amazónica.
Desde que cheguei a esta Casa tenho lutado
incessantemente para que essas ações sejam levadas a cabo na Amazônia Em nenhum momento tenho me recusado a colaborar, ainda que de forma
modesta e simples, porque não sou nenhuma economista, nenhuma pesquisadora das questões de
fundo da Região. Sou alguém que sabe por sentir,
sabe por ver e por ter vivenciado, com aquelas populações, o sofrimento que as mesmas carregam
sobre as costas. Posso ver as dificuldades daquela
população, que não tem preço para vender a sua
borracha; que muitas vezes dá quatro quilos de borracha para comprar um quilo de sal; que tem que ,
dar dez quilos de borracha para ·comprar uma bota
"sete: léguas", porque precisa proteger-se dos insetos e, principalmente, das cobras; que necesstta,
muitas vezes, quase pedir esmolas, mesmo com
uma pequena agricuHura de subsistência que lhe assegura, de alguma forma, o meio de vida, mas sem
condições de comprar sal, açúcar, querosene para
as suas lamparinas; ou seja, não têm as mínimas
condições de vida.
Quando o Dr. Raul Jungmann foi ao Estado do
Acre, fiz questão de levá-lo ao Município de Assis
Brasil a fim de que acompanhasse uma colocação
de seringa para ver como os seringueiros estão vivendo na Amazônia. Muitos deles não puderam ir à
reunião porque não tinham roupa para vestir.
Muito embora isso esteja acontecendo, temos
propostas de como viabilizar economicamente as reservas extrativistas, desde que se faça um consórcio
entre as atividades tradicionais - como borracha,
castanha - e o adensamento da floresta através
das ilhas de alta densidade, como é a proposta
que hoje vem sendo levada a cabo dentro da Reserva Chico Mendes, através da Cooperativa de
Xapuri. Pode-se também fazer a utilização de culturas perenes, como é o caso da pupunha, do cupuaçu, do cacau e de outras frutas tropicais, que
não têm um mercado totalmente assegurado porque não há investimento por parte do Governo
para que esses produtos possam ter uma melhor
qualidade e, conseqüentemente, uma maior competitividade.
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Todas essas propostas já são de conhecimento e de domínio público e, se levadas a cabo da forma correta, com o devido investimento e com assistência técnica, é possfvel viabilizar a vida daquelas
pessoas. No entanto, boa parte delas está morrendo
à míngua, abandonando as suas colocações ou tendo que vender uma árvore de mogno por R$20, para
poderem sobreviver.
Dessa forma, com essa situação, fica muito difícil haver uma ação de gestão ambiental na Amazônia. Parece que quere!lJ jogar para a platéia; parece
que querem dar respostas apenas para fora, e não
para dentro do Brasil; parece que querem apenas
dar satisfações paia fora, e não para dentro da Amazônia, como é o nosso desejo.
Há homens e mulheres de boa vontade, alguns
aU! com função pública importante, como é o caso
do Governador do Estado do Amapá, que está apostando no desenvolvimento sustentável; como é o
caso do Prefeito da Capital do Estado do Acre, que
tem uma proposta ousada de como promover o desenvolvimento na nossa região, com um programa
chamado Prodesap. Esse programa envolveria 14
prefeituras e utilizaria recursos do Banco lnteramericano, que se dispõe, inclusive, a fornecer algo em
tomo de US$280 milhões para a execução do projeto, numa atitude ousada de mostrar como é possível
compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento.
Entretanto, as prefeituras do Acre não têm condição
de fazer esse empréstimo, porque não têm capacidade de endividamento.
O Governo Federal alegou, através do Ministro
José Serra, na época em que era Secretário de Planejamento, que não tinha condição de fazer o empréstimo porque o Governo Federal não pode ser o
tomador para prefeituras. Isso criaria um problema
sério, pois são cinco mil prefeituras, mas o Governo
do Estado do ·Acre poderia fazer esse empréstimo.
Lamentavelmente, o Acre não tem Governo, porque
o Governador Orleir Cameli não tem proposta. S.
Ex" é o que se conhece na imprensa, na mídia nacionaL Eu nem preciso repeti-lo.
Hoje estamos à deriva. O único Estado da
Amazônia que tem algum tipo de compensação é o
Amazonas, do Senador Bernardo Cabral, que tem a
Zona Franca de Manaus. Os demais estão tentando
sobreviver, e eu diria que muitos o fazem de forma
errada, inadequada, com um paradigma antigo,
acreditando que, para desenvolver a Amazônia, é
preciso destruí-la; que desenvolvimento na Amazô-_
nia significa levar as experiências que deram certo
em outros lugares. Essas experiências podem até
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ter sido adequadas para São Paulo, Minas, Rio
Grande do Sul, mas não para a Amazônia, porque o
modelo de desenvolvimento para aquela região tem
que levar em conta que a sua vocação económica é
eminentemente florestal. A nossa riqueza são os
nossos recursos naturais, a nossa biodiversidade.
Nós não podemos aceitar á tese de que, para desenvolver a Amazônia, é preciso destrui-la.
O Sr. carlos Bezerra - Penmite-me V. Ex" um
aparte?
A SRA. MARINA SILVA- Com o maior prazer,
Senador.
-~
O Sr. Carlos Bezerra- O discurso de V. Ex" é
mais do que pertinente. O grande pecado do Brasil é
não ter desenvolvido estudos técnicas para a ocupação económica da Amazônia, dessa vasta região
do Pafs. Faltam incentivos, faltam apoio e estudos a
-respeito. Já deverfamos ter a Universidade da Amazônia. O Brasil quer, aceitando regras e imposições
vindas de fora, promover uma -politica económica
para a Amazônia, às vezes totalmente divorciada da
nossa realidade. O caminho correto é esse que V~
Ex"
propondo. Esse é a melhor forma para a
ocupação económica da Amazônia,~ que pode dar ao
Brasil uma série de ingredientes, sem encontrar concorrência em todo o mundo, porque são riquezas
que só nós temos. No entanto, não~ sabemos explorá-las, por falta de técnica, de estudos, de investimentos nessa área. V. Ex", em seu discurso, preocupa-se com os marginalizados da Amazônia, com
aqueles que sobrevivem com a maior dificuldade,
com aqueles que são os trabalhadores mi.is sacrificados deste Pafs, porque, além dos sacriffcios, das
agruras normais que o trabalhador brasileiro enfrenta, eles ainda têm que levar em conta uma diversidade muito grande no sertão, na mata: é a cobra, é a
onça; enfim, há uma série de percalços. Por isso,
parabenizo V. Ex• por este pronunciamento. Penso
que nós, Senadores, Deputados, principalmente os
polfticos da Região - não vou culpar apenas o Poder
Executivo ..•
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Nobre Senador Carlos Bezerra, lembro a V. Ex" que,
como aparteante, poderá fazê-lo sentado, de acordo
com o Regimento da Casa.
O Sr. Carlos Bezerra - O Presidente cortou o
meu raciocfnio.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Desculpe-me, Senador, mas a Presidência está apenas
cumprindo uma norma regimental.
O Sr. Csrlos Bezerra- Então, Senadora, pen·
so que esse setor da Amazônia, que são os traba-
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lhadores, que sobrevivem há longos anos, a duras
penas, merece uma atenção, uma proteção especial
por parte do Governo, que, ao invés de ajudá-los,
prejudica-os. Foi o caso do Plano Collor, que acãbou
com a política da borracha, deixando-a com um preço vil, totalmente inviável; e, de lá para cá, ela não
se recuperou mais. Nem sei se os seringueiros da
Amazônia ainda estão sobrevivendo da exploração
da borracha; alguns ainda teimam dela sobreviver.
Portanto, o meu "aparte é apenas no sentido de parabenizá-la pelo seu pronunciamento, e dizer que nós,
polfticos da Amazônia, representantes do povo da
Amazônia, temos que ter um discurso coerente com
a nossa Região, como é o discurso de V. Ex". Infelizmente, a maioria dos políticos não se preocupam
em estudar a questão, sobre ela debruçar-se e darlh!;o o tratamento adequado como V. Ex" o está dando. Parabéns, Senadora.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço. Senador,
pelo seu aparte e pelo compromisso.
Há poucos dias, quando houve uma sessão de
solidariedade ao Senador Pedro Simon, eu disse
que aprendi muitas coisas com S. Ex•. Uma das coisas que aprendi toi pedir clemência à Mesa. Hoje, é
uma sexta-feira, e estamos aqui com um Plenário reduzido, mesmo assim, com alguns Senadores querendo debater. Mas estou tentando me inscrever, Sr.
Presidente, - e faz bom tempo - para falar sobre
isso, mas só consigo aqueles minguados cinco minutos. Hoje, consegui vinte minutos; no entanto, eles
passaram como se fossem hora de relógio pequeno.
Então, peço clemência à Mesa, - o que aprendi com
o velho e bom Senador Pedro Simon. Segundo S.
Ex", quando se pede clemência, a Mesa, às vezes, a
concede. E;ntão, estou pedindo clemência.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - V.
E;x" a terá; aliás, está tendo essa clemência, porque
o tempo de V. Ex" já se ésgotou.há quatro minutos.
Infelizmente, nobre Senadora Marina Silva, temos
alguns Senadores que precisarão se ausentar do
plenário por outros compromissos. Agradeço a V.
E;x" pela compreensão.
A SRA. MARINA SILVA- Procurarei ser clemente com S. Ex"s.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir o
meu pronunciamento, eu gostaria ainda de elencar
alguns pontos. Mesmo, agora, com essa medida
provisória, falta a participação social. O Governo tomou uma atitude de gabinete sem consuHar os governadores, as lideranças, sem consultar as entida•.
des. Era de se esperar de um Presidente que foi à
Região Amazónica, que conversou com governos,
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com alguns prefeitos, que conversou com as entidades não-governamentais e assumiu um compromisso com as populações daquela Região de que iria
ter uma política diferente para a Amazônia. O Goverc
no não jevou em conta um aspecto importante: os
projetos de colonização existentes para a Região
Amazónica não· poderiam ter sido tratados igualmente como se fossem grandes proprietários. Ainda
mais agora que os módulos cedidos pelo Incra são
de 25 a 30 hectares, o que é insuficiente para o paradigma antigo, para o que consideramos como terrasJmprodutivas. atualmente....Se.. for para o .Governo
investir em uma outra política, na implantação dos
sistemas florestais - que advogo - que está dando
certo em Rio Branco e .em outras regiões, que com
quatró ou cinco hectares de terra pode-se ter urna
atividade rentável, aí sim, eu estaria de acordo. O
"problema é que não foi a5sinada qualquer mudança
na Amazônia.
Daí por que acho difícil que realmente se esteja levando a sério essa questão de controlar a devastação, de combater as ações predatórias, apenaS
através de medidas proibitivas, coercitivas. E mais
ainda, há localidades em condições de vegetação,
nãó mais a floresta primária, e a Portaria trata tudo
como se fosse mata primária. Existe a região de capoeira, corno definimos, que tecnicamente é chamada de floresta secundária. Dever-se-ia fazer uma diferenciação entre capoeira e a mata primária.
Por outro lado, Sr. Presidente, temos aluado
constantemente nesse assunto. Posso citar aqui a
experiência do Reca, a do pessoal do Estado do
Pará: o Poema; a ousadia do Governador do Amapá; a experiência dos sistemas agroflorestais de Rio
Branco bem como as inúmeras tentativas que estão
sendo feitas na Reserva Chico Mendes, também
com sistemas agroflorestais, com aproveitamento
mais racional dos nossos recursos naturais.
O que estou clamando ao Governo é que não
dê o palco para os inimigos do meio ambiente na
Amazônia para ter uma causa pela qual combater,
que é contra o meio ambiente, principalmente em
um período eleitoral. Neste momento, os paladinos
da defesa dos pequenos estão em seus palanques,
criticando o meio ambiente bem como a defesa da
Amazônia por causa da forma como a portaria foi
encaminhada, sem· debates, sem acompanhamento
das medidas necessárias ao desenvolvimento da região.
Digo sempre que os Estados da Amazônia merecem uma cornpeni>ação, principalmente aqueles
que mais se preservaram. Repito: o Acre tem 92%
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de área preservada, não pela ação do Governo Federal, e sim pela ação, pela luta dos seringueiros,
· dos índios, das pessoas de bem que defenderam
· essa causa. Queremos preservar dentro de um Rovo
modelo de desenvolvimento. Se o Governo brasileiro
quer defender o meio ambiente de fonna sél'ia não
deve fazê-lo aJravés de portaria, e sim através de
um debate amplo, inclusive, fazendo alocação dos
recursos, investindo em pesquisa, em tecnologia,
transformando experiências em política de desenvolvimento como as que j<t estão dando certo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento que,
neste momento, ao invés de estannos potencializando uma nova concepção de desenvolvimento que
compatibilize a preservação do meio ambiente, que
busque a vocação económica da Amazônia, que dê
resposta aos problemas, só estejamos agravando a
ira, o ódio e, quiçá, reduzindo até aquilo que já está
no Código Florestal, porque existem muilas emendas, muitas propostas que estão fazendo essas mudélnças.
·
Quero ainda acrescentar que, por não ter subtraído da medida os pequenos, os grandes não fazem o discurso dos· grandes. Eles usam em vão o
santo nome dos pequenos para defender os seus interesses predatórios. No meu Estado, anuncia-se no
rádio e na televisão que um colono agora não pode
inais tirar um pau para fazer um cabo de enxada É
exatamente esse discurso que faz com que os pequenos se levantem contra qualquer proposta séria
de defesa do meio ambiente.
Rca muito dilfcil defender o meio ambiente na
Amazônia quando as pessoas que o fazem com legitimidade, com seriedade, sequer são consultadas
para dar a sua modesta contribuição. No entanto,
cria-se um ·palco para os inimigos do meio ambiente,
para os inimigos dos seringueiros, dos índios bem
como para os inimigos do desenvolvimento sustentável fm:erem as suas campanhas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. João França deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Va/mir
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Freftas Neto.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF..
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora~·
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes
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de abordar o tema que me traz à tribuna, gostaria de
dizer à Senadora Marina Silva que já está agendada
para a próxima semana, na Comissão Mista, que
analisa a Medida Provisória, a presença do Ministro
do Meio-Ambiente e de Recursos Hídricos do Brasil
para discutir esse tema.
Também eu, como brasileiro, como cidadão e
como Lfder do Governo, preocupado com essa
questão ambiental da Amazônia, estive pessoalmente na Comissão Mista e me coloquei à disposição
para intermediar as críticas construtivas que ali são
feitas ao projeto, através do qual se pretende criar limites e elementos para um modelo de desenvoMmento sustentável na Amazônia, com a preservação
do meio- ambiente. Inclusive, coloquei-me à disposição do Presidente da Comissão e do Relator para,
_!!Ventualmente, terínos um contato anterior à vinda
do Ministro, aqui, para que pudéssemos buscar as
nossas convergências.
Quero enfatizar que, poucas vezes, vi no Congresso Nacional uma Comissão Mista analisando
uma Medida Provisória com tanta profundidade, com
tanti discussão séria, como neste caso, o que é
bom para o País, além de, obviamente, ser bom
para a Amazônia
Continuo à inteira disposição de V. Ex"s para
contribuir;naquilo que for possível, para que a Amazônia, que é· de todos os brasileiros, possa efetivamente ser preservada.
Gostaria, Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de trazer ao SeÍlado um tema ·que me parece
fundamental para o País, com que todos sonhamos
e que desejamos construir.
Na Constituição de 1988, o art s•, que trata
Dos Direitos e Garantias Individuais, veda expressamente restrições à livre manifestação do pensamento.
E o art. 220 prevê que a "manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão
qualquer restrição".
Para um estudioso de políticas públicas que fizesse uma interpretação da Constituição de 1988,
isso significaria dizer o seguinte: a censura no Brasil
acabou. Só que infelizmente, por razões culturais, a
prática ainda não é bem assim.
O Departamento de Classificação Indicativa do
Ministério da Justiça, que continuou existindo a partir
da Constituição de 1988, foi confundido durante algum tempo com o antigo Departamento de Censura.
Ora, por mais de duas décadas - apenas para
dizer do último período autoritário-, o nosso País foi
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submetido a um regime de censura; foi colocada
mordaça na inteligência e na liberdade. E todos nós
sabemos dos efeitos danosos desse processo autoritário sobre a formação e consolidação da nacidnalidade. Muitos dos problemas que hoje vivemos decorrem daquele perfodo de trevas.
Os Srs. Senadores e as Sr"s. Senadoras sabem, porque cada um de nós viveu de alguma maneira esse período de áutoritarismo, quanto custou
ao País, até para a formação de novas lideranças
políticas, esse perfodo de cerceamento à liberdade,
Alguns pontos desse período negro da história
brasileira ficaram para o anedotário político. Conhece-se, por exemplo, o famoso episódio em que o
compositor Chico Buarque é chamado a explicar
uma famosa canção sua que dizia: "Hoje você é
qllllm manda, falou tá falado, não tem discussão.• E
é chamado a contar a sua motivação, a sua inspiração para uma letra que tinha que passar no estreito
limite entre a possibilidade de a censura permitir a
sua veiculação e o exercício de cidadania Não só
Chico Buarque mas também tantas outras inteligências brasileiras tentavam, àquela época, levantar as
pessoas livres para uma reflexão sobre o momento
diffcil por que o Pafs passava, sobre o momento de
autoritarismo e sobre a necessidade da conquista da
democracia.
Chico Buarque teria explicado que aquela música, cuja letra hoje para todos nós é tão clara, nada
mais pretendia do que contar a história de amor entre um galo e uma galinha do terreiro do vizinho.
Tentava daquele jeito, de forma cínica - porque
essa era a única arma que tinha - ridicularizar os
censores da época e aqueles que, fazendo valer o
regime de força, cerceavam a livre expressão e a livre criação intelectual no Brasil.
Mas por que esse tema agora? Porque infelizmente, Sr"s e Srs. Senadores, a censura no Brasil
ainda existe. E pior do que isso, alguns aqui no Congresso Nacional, taivez porque já vivemos uma democracia plena e um regime de liberdades totais,
muitas vezes clamam pela volta da censura e vêm à
tribuna exigir do Governo, no regime democrático,
que alue autocraticamente como poder de censura.
Ora, todos nós sabemos que há efetivamente
excessos nos meios de comunicação, tanto no que
diz respeito à imprensa, à informação propriamente
dila, como no que diz respeito à diversão, ao lazer, à
cuHura, às telenovelas mais especificamente. E esses excessos que se notam no Brasil hoje existem.
ou existiram em todos os países do mundo na fase
de redemocratização.
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Agora nós, brasileiros, temos que fazer uma
opção: ou apostamos na liberdade e acreditamos
que ela, liberdade, quando exercida plenamente por
todos os cidadãos, inclusive pelos Poderes constituídos, ela-própria é capaz de corrigir os próprios excessos; ou então fazemos a opção da censura.
E, nesse caso, Sr"s e Srs. Senadores - não dá
para tapar o sol com a peneira - não adianta mudar
o nome do departamento, chamá-lo de Departamento de Classificação Indicativa ou de qualquer outra
coisa. É censura, e pronto. O resto é sinónimo.
Este é ponto central.
Neste momento, os jornais do Brasil inteiro trazem uma notícia. O Caderno Dois de O Globo, de
anteontem, trouxe-a na sua manchete principal. O
Correio Braziliense, ontem, trouxe uma grande matéria sobre isso. Todos nós que, de uma maneira ou
de outra, lutamos pela redemocratização do País,
até premidos pelos problemas emergenciais que tomam bastante o nosso tempo, talvez tenhamos esquecido de dar a devida importância a essas publi-,
caçiies. Mas, quando li O Globo anteontem e o Correlo Braziliense de hoje - e vou pedir à Mesa que
registre nos Anais essas duas matérias -, lembreime do meu tempo de universidade, de esccila de engenharia, onde o que queríamos politicamente, nas
nossas lufas pelo diretório acadêmico, era apenas e
tão-somente ·a restauração da democracia no Brasil.
Muitos de nós fomos presos, mu~os de nós fomos perseguidos. Eu mesmo, no segundo ano de
engenharia, fui obrigado a um serviço militar, corno
soldado - e não nos serviços de NPOR, CPOR da
época-, como punição pela minha atividade política.
Amigos nossos e companheiros próximos foram perseguidos, e alguns, como os irmãos Petit, foram
mortos. Será que ·dá para esquecer tudo isso? Será
que dá para esquecer que 20, 25 anos atrás vivíamos neste País num regime de força, onde o Presidente da República era o general de plantão; onde
não tínhamos liberdade; onde um discurso como
este que faço aqui' hoje, sem chamar muita atenção
nem mesmo dos meus Pares, porque falo do óbvio,
seria capaz de fechar o Congresso Nacional, como
tantas vezes foi fechado; onde não havia eleições;
onde o povO" sequer escolhia os seus governantes;
onde as vontades do imperador, do ditador eram
exercidas com mão-de-ferro pelos aparelhos do regime autoritário. E um desses aparelhos era justamente a censura, que calava, que proibia, que intervinha
e que fazia com que respeitados e seculares meios
de divulgação do País publicassem trechos inteiros
de poemas de Camões, como única sinalização, aos
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poucos brasileiros que conseguiam fazer uma reflexão lúcida, de que a censura imPerava, proibia e coibia a liberdade de pensamento no País? Será que
dá para esquecer tudo isso? Até porque, Sr's e -srs.
Senadores, quem não conhece a própria história
'
tende inevitavelmente a repeti-la.
Acho absolutamente fundamental que a nossa
geração de brasileiros, que a nossa geração de congressistas reflita sobre um passado recente em que
este Pafs não réSpirava os· ares de liberdade e de
democracia que vivemos hoje, para então, juntos,
comemorarmos duas coisas importantes que o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, e a Diretora do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério
da Justiça fazem, a um só tempo, no País, neste
momento.
Primeiro, a própria Diretora propõe que o seu
Departamento seja eXtinto. Pergunto aqui às Sr"s e
Srs. Senadores, mu~os dos quais já foram governadores de Estado, ministros, prefeitos, tiveram experiências administrativas: V. Ex"s se lembram, nas
suas experiências de vida, de algum burocrata da
Administração Pública que tenha proposto a eXtinção do próprio órgão que dirige? Isto não é normal
na Administração· Pública brasileira. Pois a Diretora
do Departamento, Dr' Magrn Outra, propõe exalamente isto: que o seu Departamento seja literalmente extinto. E, mais do que isto, o Ministro da Justiça
do nosso País, Parlamentar respeitado, homem de
idéias, homem de conceitos, vem a público dizer que
não somente deseja a eXtinção do Departamento
como deseja também que, com este gesto e com
este ato, acabe de vez o último resquício de autoritarismo no País. Isto significa de fato o fim da censura.
· Muitos, é claro, dirão: - Mas e daí? E as cenas
de sexo expl feito na televisão, em horários em que
nossos filhos, muitas vezes, estão assistindo aos
programas? E os exageros, os erros e as deturpações na imprensa escrita, falada e televisada? Como é
qu~ isSo será corrigido?
Ministre da Justiça propõe que os próprios
concessionários de rádio e de televisão - e ele já fez,
inclusive, uma reunião com os dirigentes da ABERT,
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão -, concessionários de um serviço público,
reúnam-se e, sob as suas próprias expensas e responsabilidade, criem um organismo para fazer a seleção de temas, de horários, para coibir excessos.
Vamos admitir, Sr. Presidente, Sr"s e Sr.~, s

a··

nadores, que isto se realize, que esla idÉH·:t üa D· -·

Magrit Dutra e do Ministro Nelson J~ ··· '"' ·
te possa se realizar. o Bra>•r ~-"'"' ..

·;~me;
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E V. Ex" diz que os órgãos de comunicação - a teleAmérica Latina e a todos os povos do mundo o
maior exemplo de processo de redemocratização e
visão: a imprensa -, todos, formariam um conselho,
de avanço continuado no aprimoramento democráticriariam um organismo para avaliar e decidir sobre
co, o que, provavelmente, não houve em nenhum
isso. Quanto a essa expectativa de não ter mais' que
apurar, que acompanhar, quer dizer, que estar cenpafs do mundo.
.
É claro que povos como, por exemplo, o da Essurando, de haver liberdade, essa é uma boa notípanha, que depois de quase 40 anos de franquismo
cia, sem dúvida alguma. Mas fico ruminando - e
conseguiu a redemocratização, através de um parlaessa expressão é nossa, do oeste catarinense -, fico
mentarismo monárquico, e onde cada famma sentiu
meditando comigo mesmo se esses órgãos de cona carne as agruras de uma guerra cMI, é claro que
municação criarão esse cofiselho, esse organismo.
povos como este, sofridos, partiram, com muita vonSerá que criarão? Corno ficará o Pafs não tendo
tade, em busca da liberdade;lsso-também_ªÇQ!l!_e_::.__ ___ mJ!l§..um~organismo para analiS9L em última. instânceu na Grécia, aconteceu em Portugal. Mas, nos pocia, os costumes e a moral, e não tendo a quem revos em desenvolvimento, naqueles que, de alguma
correr nessa área? Ou a extinção de um órgão aconmaneil'fi. modernizaram o aparelho de Estado e as
tecerá após a criação do outro? Eu me questiono e a
suas economias, aquilo a que se assiste é o exemsociedade questionará isso. Após o debate deste asplo da transformação pela autocracia. Isso acontesunto no Congresso Nacional, proposto pelo Lfder
-ceu no Chile, isso está acontecendo no Peru.
do Governo no Congresso, sem dúvida alguma o
E o Brasil, por sua natural liderança na Amérique está passando despercebido da sociedade,
ca Latina, pode estar dando, com esse ato, que está
como disse v. Ex", a partir de agora chamará a atenpassando despercebido para a opinião pública, que
ção até das entidades não governamentais que são
não está merecendo a atenção, inclusive, daqueles
ligadas a esse meio, aos costumes e à moral, que
que 'tiveram músicas proibidas, livros escondidos,
despertarão para um debate mutto provettoso, eu dique foram presos, torturados, que foram exilados,
tia. Mas eu me questiono se não teremos mais
um passo à frente. Graças a Deus vivemos em um
..nada, se os setores de comunicação criarão esse órregime democrático no qual o Ministro da Justiça e a
gão. E se não criarem, como ficará?
Diretora do Departamento de Classificação do MinisO SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Eu gostatério da Justiça estão propondo a definitiva extinção
tia de agradecer o aparte do Senador Casildo Malda censura
daner e de dizer que a criação de um organismo dos
A minha presença nesta tribuna, Sr"s e Srs.
próprios segmentos organizados da sociedade, da
Senadores, é para sublinhar esse fato, para que
ABERT, já aconteceu em outros países, na França,
esse gesto seja inclufdo nos Arais desta Casa, que
nos Estados Unidos, onde a própria sociedade, livreé o símbolo maior do regime democrático. E, mais
mente, organiza conselhos que fazem críticas consdo que isso, Sr"s e Srs. Senadores, para que as
trutivas à exibição de filmes, de novelas e à própria
pessoas que pensam este País, para que as pesimprensa. Porém, parto de dois conceitos, Senador
soas que sonham com um país menos desigual,
Casildo Maldaner, e fico murro à vontade para falar
para que as pessoas que sofreram - e mutto sofresobre isso, porque sei da sua formação democrática.
mos com a censura e a falta de liberdade no País -,
Primeiro: não há que se fazer nenhum cerceamento
para que possamos, neste momento, comemorar
de liberdade, sob a desculpa de que ela é exagerajuntos, inclusive com aqueles que, mortos no períoda. A liberdade é um conceito que não comporta addo de repressão, não mais estão aqui para viver
jetivos, ela conrige os seus próprios excessos.
este momento de liberdade.
Em segundo lugar, trazendo para o mundo
O Sr. Casildo Maldaner - V. Ex" me concede
real, eu gostaria de dizer o seguinte: um dia desses,
um aparte, Senador?
fui à livraria porque queria ler o livro sobre a vida de
O SR. ·JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
Garrlncha. Não o encontrei. Está censurado, proibimaior prazer, Senador Casildo Maldaner.
do. Adoro futebol e entendo que a vida de Gartincha, com os seus dribles famosos nas Copas do
O Sr. Casildo Maldaner- Quero cumprimentáMundo e no Botafogo, mas principalmente na sua
lo e, por extensão, o Ministro da Justiça, o Governo
própria vida, deve mesmo virar livro e ensinar as
como um todo, por estanmos chegando a esse patapessoas mais jovens.
mar, em que a censura, de um certo modo, em que
Agora me surpreendo com um humorista do
esse órgão deixa de aterrorizar a liberdade, o direito
Nordeste,
simplório até, mas com méritos de criativide ir e vir, de pensar, de escrever, de fazer música.
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dade, o 1iririca, que também está censurado. Não
há essa necessidade. Se mesmo· sem querer ele
teve algum ranço de racismo, deixa que a sociedade
o penaliza.
Pior, fiquei sabendo que um jornal do Sul do
País foi proibido de veicular uma matéria que trazia
o valor dos salários dos fiscais de um órgão de governo. Ora, é o fim!
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) ·Sr.
Senador, alerto que o tempo de V. Ex" está esgota·
do. Peço que conclua o seu pronunciamento. Há vá·
rios oradores inscritos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Muito obrigado, Sr" Presidente, vou concluí-lo.
Para encerrar, devo dizer que é fundamental
para o País registrar que esse gesto acaba de vez
..com a censura no Brasil, num momento em que o
Presidente Fernando Henrique assina uma medida
provisória que aumenta o desconto do Imposto de
Renda para aqueles que investirem na cultura, que
investirem especificamente no cinema. O cinema ~
arte. o cinema é cultura, mas é também alividade
ecoriômica que emprega, que rende, que gera receitas e, mais do que isso, que vende e pode vender
cada vez mais o nosso País, as suas riquezas e a
sua cu~ura para o mundo todo.
Creiõ que esse gesto de incentivo do Presidente Fernando ·Henrique à cultura brasilei>a, cuja medida provisória foi assinada ontem, merece o nosso
aplauso e o reconhecimento de todos o que vêem
na cultura um veículo, uma variável de aprimoramento das instituições democráticas e da Nação
brasileira.
Muito obrigado, Sr' Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Eml1ia Fernandes, suplente de Secretário.
A SRA: PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. S. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR: CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr' Presidente, nobres Colegas, ainda ontem,
o eminente Senador José Roberto Arruda, Líder do
Governo no Congresso, anunciou uma boa nova aliás, os jornais de hoje também a registram: o Go·
vemo está descentralizando a legalização de merca·
dorias ou de produtos para exportação. Ou seja,
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está havendo a interiorização da criação de portos
secos, um deles localizado aqui, no Distrito Federal.
Dessa forma, os produtores, organizadamente, poderão embalar o produto e, daqui, ele poderá'sair
para o seu destino para ser exportado.
Trata-se de uma espécie de alfândega, uma
aduaneira, no interior do Brasil, que, sem dúvida alguma, facilita a descentralização e descongestiona
também os atuais portos, que estão localizados no
litoral atlântico dó nosso País, em regra geral.
Portanto, a criação de portos secos em lugares
_ importantes do Brasil, como no Distrito Federal, em
Belo Honzonte, onde já existe, em Caxias do Sul, no
Rio Grande do Sul - segundo li nos jornais -,vai descongestionar os portos e ajudar na interiorização do
desenvolvimento.
Essa é uma notícia alvissareira, anunciada ontem pelo Presidente da República.
Por outro lado, Sr'. Presidente, nobres Colegas, o Presidente da República, no mesmo dia, resolveu aquinhoar, com o salário-desemprego, os
nossos desempregados, que passam a receber, em
vez de cinco, sete parcelas - pelo menos é o que
está sendo anunciado. Entendi que essa medida estender-se-ia a todos os brasileiros, a todos os desempregados. Mas, de acordo com o que li nos jornajs de hoje, o aumento das parcelas do salário-desemprego lim~a-se a algumas regiões do Brasil, a
algumas cidades deste País.
Isso me deixou preocupado, porque me parece
que essa atitude não é correta. Parece que uns são
mais brasileiros do que outros, que alguns merecem
mais do que outros. Aí vejo os aquinhoados, os empregados que moram em São Paulo, em Porto Alegre, em Recffe, em Salvador- creio que em cinco ou
seis cidades deste País. Não que esses não o mereçam, merecem sim; mas, e- os outros brasileiros? E
a maioria do interior do Brasil, como é que fica?
Hoje, são cinco parcelas aos desempregados. A partir _de agora, pelo anúncio do Presidente da República, serão sete, mas só para uma parcela da população do País. Os outros terão que penar dois meses
sem direito a qualquer recebimento.
Na minha opinião, houve uma precipitação ou,
então, no mínimo, uma discriminação em re!ação a
todos nós, brasileiros, desempregados.
O Presidente anuncia a criação de portos secos para interiorizar o desenvolvimento do Brasil.
Com uma das mãos, ajuda e, com a outra, de certo
modo, discrimina. Quando pregamos a interiorização··
do desenvolvimento com esse gesto de aumentar as
parcelas ~ e essa é uma das n1inna~ J}:a.ta:~rrnas -
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apenas para uma parte dos brasileiros, principalmente das grandes metrópoles, em detrimento dos
que moram em pequenos lugares, no interior do Brasil, creio que há uma discriminação. Dessa forma, ao
invés d~ ajudarmos a .montar os diques para se evitar o êxodo, para evitar-se o grande conglomerado
em metrópoles, o Governo colabora com a criação
de mais outras mazelas.
Nas grandes metrópoles, sempre há três grandes problemas: saneamento básico, falta de segurança e moradia. Portanto, se um trabalhador tiver a
oportunidade de ganhar sete salários mínimos, durante sete meses, numa grande metrópole, os desempregados que moram em pequenos lugares, no
interior do Brasil, e que não têm perspectivas de emprego sentir-se-ão forçados a se deslocar para as cidades maiores.
~Temos de ajudar na crtação da interiorização
do desenvolvimento. Ao invés de se conceder privilégios, de se discriminar os que moram nas grandes
metrópoles, deveríamos fazer o inverso, a fim de
que a descontração, a interiortzação trouxesse be'
neffCios para os que moram nos menores lugares do
Pais. Com isso, estaríamos descongestionando as
grandes cidades.
A imprensa está noticiando que, em São Paulo,
não há mais paz, tranqüilidade, não dá mais para se
viver. Então,. por que não se fomenta a interiorização
do desenvolvimento como um dos meios de melhorara qualidade de vida?
As pessoas que moram nos pequenos lugares
e que têm mais educação, emprego ou salário-desemprego, moradia, perspectiva de saúde deveriam
ser auxiliadas. A reforma agrária poderia ajudar os
que têm terra, para que não sejam os sem-terra de
amanhã, porque muitos dos que tinham terra, hoje
são sem-terra e moram nesses lugares.
O Governo anuncia agora que quem for para
São Paulo ganhará, durante sete meses, o saláriodesemprego; caso contrário, ganhará apenas cinco.
Não dá para ficarmos quietos!
O sangue ~que corre nas veias daqueles que
moram em qualquer lugar deste Pais, na fronteira
com a Bolívia, com a Argentina, com o Paraguai, por
acaso não é-vermelho como o sangue que corre nas
veias dos que moram em São Paulo, capital? Quem
sabe se aqueles que moram no interior de São Paulo não têm o direito a sete parcelas de salário-desemprego? Todos correm e aglomeram-se cada vez
mais na capital. Agrava-se o problema da segurança, do saneamento, da moradia e outros. A meu ver,
o Governo Federal não foi feliz ao tomar essa atitu-
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de. Foi feliz, sim, ao criar, ainda ontem, mais portos
secos para que a produção do interior do Brasil já
saia diretamente para os países compradores. Trata-se da interiorização, que é uma.medida plaiJl!ível.
Por outrG lado, com a outra mão, no mesmo dia e no
mesmo ato, praticamente, toma atitudes contrárias à
interiorização; ou seja, faz com que~ as metrópoles,
já inchadas, sofram com a migração e o conseqüente agravamento dos seus problemas.
Sr". Presidente, Srs. Senadores, por essa razão, nesta manhã, eu não poderia deixar de trazer
minha preocupação a esta Casa. Sem dúvida alguma, a maioria dos brasileiros vão se sentir discriminados. Os desempregados de agora e os de amanhã, exceto os das cidades mencionadas, serão discriminados uma vez que não terão direijo a tantas
parcelas do seguro-desemprego quanto aqueles que
morani nos locais contemplados.
Por causa disso, as pessoas migram o quanto
antes: vão de ônibus, a cavalo, de qualquer jeijo do
interior para a capital, onde terão a perspectiva de,
durante dois anos, ganhar um salário mínimo. Isso
não é justo para com os demais.
Na próxima semana, na apresentação do Mi1listro do Trabalh~o junto ao FAT, haverá a decisão.
Ainda há tempo de se estender sete parcelas para
todos. Se não houver dinheiro suficiente para isso,
então que se determine cinco ou seis parcelas, mas
que sejam estendidas a todos. Não se pode fazer a
discriminação entre os brasileiros. Somos todos irmãos, quer sejamos do Sul, do Norte, do Nordeste,
do Centro-Oeste. Temos que ter um certo espírito de
coletividade. Caso contrário, criaremos entre nós
uma animosidade que não é boa. Nessa hora temos
que analisar com cuidado o problema de todos os
brasileiros:
Sr". Presidente, trago essa preocupação a esta
Casa, com muita sinceridade, para que não continuemos nessa situação injusta.
Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA - Sr". Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
Á SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, por 5
minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Para uma
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr".
Presidente, Sr"s..e Srs. Senadores, serei breve em
respeito aos demais oradores. Registro que no dia
19 do corrente teremos uma audiência pública na
Câmara Municipal do Estado de São Paulo, que faZ.
parte do processo de relataria do projeto por mim
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apresentado, que regulamenta o .acesso aos recursos da biodiversidade, aos recursos biológioos. Esse
projeto, de alta envergadura para o País, é a primeira tentativa, no mundo, de se regular a ccinvenção
da biodillersidade.
Foi criada uma suboomissão composta pelo
Relator, Senador Osmar Dias; pelo Presidente, Senador Lúcio Alcântara e por mim, como proponente.
A iniciativa da realização dessa audiência pública
deve-se ao fato de que a repercussão do assunto é
mu~o grande, em nível nacional e internacional. Não
poderíamos, portanto, decidir sozinhos, no Senado;
sem que houvesse ampla discl.lssão, até porque o '
projeto tem decisão terminativa na Comissão de Assuntos Sociais. O assunto envolve diferentes setores: Poder Legislativo, Poder Executivo, entidades
_da sociedade civil, representantes de populações
tradicionais e a comunidade cientifica.
A audiência pública contará com a presença do
Secretário de Meio Ambiente, Fábio Feldmann, além
dos seguintes debatedores: representará a Vitae Civilis, Rubens Bom; a Fundação O Boticário, Miguel
Serectiuk Milano; a Fiocruz, Maria Celeste Emerick;
o Instituto Agronõmico do Paraná, Wilson Pan~ o Instituto Socioambiental, Ana/Sérgio/Capobianco; a
Unicamp, Professor Laymert Gareia dos Santos; a
ABIPTI, Celso Lelis; e a Academia Brasileira de
Ciências, Clodowaldo Pavan.
Ressano que essa articulação é muito importante. É louvável a iniciativa do Relator em debater o
tema com os amplo'! setores da sociedade. Espero
que esse esforço seja partilhado por esta Casa; espero ainda que o projeto de lei de acesso aos recursos biológicos sirva de exemplo aos demais países,
que começam a desencadear uma discussão, como
resultado da Convenção da Biodiversidade e das diretrizes da Eco 92.
A SRA.. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr". Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, a incidência da raiva humana em meu
Estado, principalmente na capital, Rio Branco, temse intensificado nesses últimos meses e ocasionado
óbitos, sobretudo em crianças para desgosto e sur·
presa da sociedade local, porque, depois de algumas providências adotadas pelas autoridades, pensava-se que esse problema havia sido totalmente
superado.
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No entanto, jornais que circularam ontem em
Rio Branoo trouxeram a notícia de mais um caso de
raiva ocorrido na cidade, tendo como vítima uma
criança de apenas 8 anos de idade.
PaF<t conhecimento da Casa, procederei à leitura desta notrcia, que considero da maior grilvidade:
•A oitava vítima ·da epidemia de raiva
humana -agoniza num dos leitos da Fundação Hospitalar do Acre, Fundhacre. O ga!oto
W., de 8 anos de idade, foi internado na manhã de ontem com todos os sintomas da
doença. A criança está amarrada na maca
para impedir que se machuque.
•o garoto, que apresentava aiucinações e não se alimentava e nem bebia água
desde o último domingo, foi mordido por um
cão raivoso há cerca de 60 dias, quando
brincava no terreiro da casa locaiizada no
bairro da Paz. A infectologista Shirfey Lobato, que cuida do caso, diz que a criança
pode sobreviver por um período máximo de
dois dias.
Na época, garante a mãe do menor,
Alzerina Araújo, 32 anos, ele não foi vacinado por falta de vacina. O garoto foi mordido
no rosto e nas pernas por um cão que invadiu a área da residência da tamma.
W. era o mais velho dos filhos. O irmão, de três anos de idade, também começa a preocupar a família. •ontem, ele mordeu a mãe dele, coisa que nunca tez•, disse
· a avó das crianças, lida Souza de Araújo.
Toda a famma está sendo submetida a tratamento na Fundação Hospitalar.
"Quando ele foi mordido - diz aqui
. uma pessoa da famflia -, eu o levei ao pronto socorro, a Dr" Fátima atendeu ele e não
passou vacina porque não tinha nem no
Pronto Sooorro e nem nos Postos. Na semana passada, fiquei sabendo que tinha vacina
e pensei em levá-lo, mas ele estava bem•,
diz a mãe desesperada. •
Esse é o jornal A Gazeta, do Acre, edição de ontem, que noticia mais um caso de
raiva no Município de Rio Branoo.
Hoje o mesmo jornal circula com a notícia da morte do garoto:"Raiva humana
mata garoto de 8 anos". E, logo abaixo, dá
_.
os detalhes da tragédia:
"Morreu ontem o garoto Wenblenson
. Souza Araújo, de 8 anos. Ele foi a sétima vi-
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tima fatal da raiva humana. Wenblenson estava internado na Fundação Hospitalar do
Acre (Fundhacre) desde a última quarta-feira. A criança foi mordida por um cão raivoso
há cerca de 60 dias, quando brincava no
quintal de sua casa, no bairro da Paz. O corpo da criança não foi velado pela famma.
, Por recomendações médicas, a uma lacrada
saiu do hospital direto para o cemitério.
Os parentes da criança estavam sentindo "torturados" na manhã de ontem. O
corpo do menino, que morreu amarrado a
uma maca no leito da Enfermaria B do hospital, continuava na mesma posição até às
. 1.0h30. Os patologistas da Fundação Hospitalar se negaram a fazer a coleta do material
para ser encaminhado ao Instituto Evandro
Chagas, de Belém.
"Estamos torturados com essa situação. O que sabemos é que o hospital vai
providenciar o enterro, alegando que a
doença é muito contagiosa e que o enterro '
': evita o contato com a tamma•, disse a tia da
criança que morreu, Auenir Souza.
A morte de Wenblenson poderia, segundo a famma, ter sido evitada, com orientação maior à mãe do menino, Alzenira
Araújo, de 32 anos, que, no mesmo dia do
acidente, levou o filho ao Pronto Socorro de
Rio Branco. "No dia em que foi mordido, a
médica passou uma medicação antitetãnica
e,benzetacil, mas ele não tomou porque não
hàvia no dia. No domingo, ela levou a criança ao pronto socorro com aRerações nervosas e a médica mandou ela levar o filho ao
psicólogo", disse Aurenir."
Vejam, Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
que o quadro no meu Estado é muito grave. Esse
garoto já é a sétima pessoa falecida em decorrência
de contaminação pelo vi rus da raiva, que está se
alastrando em vários bairros da Capital, morte devida, sobretudo, ao fato de que a Prefeitura Municipal
de Rio Branco desativou o único canil que existia na
cidade, responsável pela apreensão dos animais
contaminados pela doença ou a ela expostos pela
situação de abandono, perambulando sem dono pelas ruas. No local foi construída uma escola e não
se deu nenhum outro passo para prevenir a terrível
doença, cuja expansão vem causando preocupações em toda população. Essa inse_gurança se acentua
porque eram raros, até aqui, os casos de raiva em
seres humanos. Que eu tenha conhecimento, aliás,
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nunca aconteceu no Acre uma íncidência de raiva
como essa, nem em animais silvestres nem em domésticos.
<,
A situação agora, repito, é preocupante!
Faço um veemente apelo às autoridades do
Ministério da Saúde, principalmente ao Ministro Adib
Jatene, que é acreano, de Xapuri já estivemos com
S. Ex", em companhia do Prefeito de Rio Branco, a
Senadora Marina Silva também nos acompanhou
em audiência no sentido de buscar uma solução
para esse problema, que até agora não foi encontrada. E apelo também às autoridades locais, sobretudo às da Prefeitura, a quem está diretamente ligada
a solução do problema.
Porque, se existia um canil e o mesmo foi desalivado pela Prefeitura, é inegável que a Prefeitura
deu margem ao surgimento de casos fatais como os
que acabei de narrar, para o conhecimento do Senado Federal
A Sr" Marina Silva - Permite-me V.Ex" um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com prazer, nobre
Senadora.
A Sr" Marina Silva - É lamentável que esses
episódios venham ocorrendo, inclusive por ter ceifado a vida dessas pessoas. É doloroso saber que
mais essa criança é vftima da raiva canina No entanto, Senador Nabor Júnior, em que pese V. Ex" já
ter mencionado o fato de que o Prefeito Jorge Viana
tenha envidado todos os esforços para, junto ao Ministério da Saúde, dar uma resposta para o problema, a existência do canil antigo, que foi desalivado,
estava funcionando nas piores condições. Hoje, o
que está sendo construído é um centro de zoonose,
que dará toda a assistência. As campanhas de vacinação para os cães estão sendo feitas de forma intensiva pela Prefeitura. Os agentes que lidam com a
questão estão ativos nos bairros, buscando a todo
custo dar uma resposta à população. O empenho
est;í. sendo muito grande por parte do Dr. Carlos Calarrara, da Dr" Terezinha Zanata, da Secretaria Municipal de Saúde, das pessoas que estão lidando
com o problema, de forma sincera e sentindo a dor
do que está acontecendo. Mas, com certeza, esse
problema já vinha se avolumando, não podendo ser
debitado única e exclusivamente ao Prefeito Jorge
Viana. Até porque ele encontrou o canil numa situação que não se poderia dizer que aquilo ali estava
realmente fazendo o trabalho de prevenção contra a
raiva canina. Hoje, sim, está sendo construído um
centro onde poderão ser feitas todas as ações pra'·
ventivas, inclusive as ações reativas, porque o pro-
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blema é grave, tem uma proporção muito grande, e
as autoridades sanitárias do munbpio têm a noção
da gravidade do fato. E V. Ex' mesmo testemunhou
que há meses eu, V. Ex" e o Prefetto estivemos com
o Ministro Adib Jatene para pedir socorro para essa
situação, cujo empenho tem sido diutumamente levado a cabo pela Prefettura, pelo Secretário de Saúde, por todas as pessoas. Estamos buscando, neste
momento, uma solução para o problema, que é grave. Acho perigosa a acusação de que foi em função
da desatívação, piJra e simples, que o problema começou a acontecer. O problema já vinha se acumulando há muito tempo, desde a administração antiga.
O que se fez foi pegar um banacão que estava em
péssimas condições de funcionamento e reformá-lo.
Hoje está sendo construído num local adequado,
_com as condições adequadas, em· que pese estar
acontec'endo um problema grave. Só lamento e tenho medo é que o sofrimento das pessoas, a morte
dessas fammas, seja usada neste momento- talvez,
espero que não- como mais um palanque elettoral,,
como muitas vezes acontece no meu Estado. Quero
que,: sinceramente, as autoridades, inclusive o Governo do Estado que não tem as vacinas, que não
dá o atendimento adequado, se empenhem para
que o problema seja resolvido, porque da nossa parte tudo está sendo fetto para tentar fazer com que a
raiva seja extirpada de Rio Branco. Inclusive corremos o risco de que isso possa se alastrar para outros municípios. São realmente vários os casos, vários cães já foram abatidos; a campanha está sendo
muito grande para identificar os que já estão contaminados, e o controle das famnias, que muitas vezes
se recusam a vacinar os seus cães. É lamentável
que alguns setores se levantem, façam artigos nos
jornais, quando a Prefeitura tenta, de forma adequada, fazer o tratamento com os cães e não tem outra
alternativa a não ser eliminar os que já estão contaminados. Nesse momento, 'há um desejo sincero, e
acredtto que seja o propósito de V. Ex", de se tentar
resolver o problema, para que esses fatos lamentáveis deixem de acontecer. Como mãe, fico realmente entristecida, e qualquer ser humano fica, com a
perda de tantas vidas em função dessa doença.
SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço as explicações da Senadora Marina Silva, sobre as providências que a Prefeitura Municipal de Rio Branco está
adotando, no sentido de minimizar o grave problema
da incidência da raiva canina, que tem vitimado tantas pessoas.
Mas o que se questiona exatamente na Capital
do nosso Estado, Senadora Marina Silva, é que
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· essa doença veio a ter maior incidência após a desalivação do canil. Porque na época de administrações anteriores como no tempo em que era Prefeito
o hoje Senador Raviano Melo, e na administração
do Prefeito Adalberto Aragão naqueles tempos, havia uma campanha para recolher os cães abaffdonados, principalmente aqueles sob suspetta de portadores do vírus da raiva. Por causa dessa atitude prudente e responsáve( nenhum caso foi então registrado; não existiam em Rio Branco, no registro de incidência de doenças, óbitos em decorrência da raiva
humana. Isso veio a acontecer do ano passado para
cá, mais recentemente, logo após a desativação do
canil da Prefeitura. É o que a imprensa tem noticiado
com frequência e os fatos estão a demonstrar: esse
garoto já é a sétima vítima da contaminação por
cã'es raivosos que perambulam pela cidade.
Entendo que o Prefetto, ao invés de construir
escola no local onde funcionava o canil, deveria ter
recuperado aquele centro de prevenção e controle
de zoonoses, resguardando a população. Há muitos
outros locais para se construir uma escola!
Agora, depois de tantas mortes injustificáveis,
só então se pensa em construir um outro canil o
que vem tarde, porque o antigo poderia e deveria ter
sido recuperado e ampliado, recebendo todas as
condições de funcionamento, para evitar que estivéssemos aqui, hoje, a lamentar a morte de mais
uma criança indefesa, contaminada por um cão raivoso na cidade de Rio Branco.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Emma Fernandes) Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Carlos Bezerra, gostaríamos de regis·
trar, com satisfação, a presença, nas galerias do
nosso plenário, de alunos e professores da Escola·
Classe 431, de Samambaia, cidade-satélite do Distrí!!l Federal. Damos as boas-vindas aos alunos, em
nome das Senadoras e dos Senadores deste Congresso Nacional, convidando-os a voltarem sempre.
É muito importante a presença dos alunos, principalmente num momento em que se colocava aqui, por
meio do Senador Nabor Junior, a preocupação com
os problemas do nosso País relacionados à saúde,
ao desemprego, à habitação, à educação. Portanto,
é impbrfante que os jovens estejam atentos e acompanhem os trabalhos dos políticos, até porque, depois de alguns anos, talvez, esses mesmos jovens
possam estar aqui nos substituindo. Um abraço a to·
dos, e obrigada pela presença.
..
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Bezerra, que dispõe de 20 minutos.
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr'. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, depois de
uma longa discussão, de mais de um ano, iniciada
na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
da República, chegou-se agora a um equacionamento final para a questão dos Estados brasileiros.
O meu Estado, Mato Grosso, foi o primeiro a
regularizar a sua situação, a garantir a sua govemabilidade. O Estado estava totalmente ingovernável:
atraso salarial, nenhum recurso para custeio, enfim,
inviabilização total.
Esse processo sofreu uma longa discussão
com a área económica do Governo, a qual Joi insatisfatória. Em um dado momento, chegamos a ir até
o Presidente da República, apoiados pelo Presiden~e do Congresso Nacional e do Senado Federal, Senador José Samey, que nos auxiliou nessa tarefa.
·As soluções apontadas pela equipe económica eram
insuficientes, tendo delas discordado, como Relator.
Apelamos a Sua Excelência, o Presidente da Repú;
blica Naquela reunião, num café da manhã, no final
do áno passado, o Presidente fez um pedido, no
sentido de que fechássemos um acordo em cima daquilo que estava sendo discutido. Se fosse insuficiente, o Governo adbtaria outras providências para
dar uma solução final à questão dos Estados brasileiros, além daquelas medidas que estávamos debatendo, até então, para equacionar o grave problema
que se verificava na maioria deles.
Naquela oportunidade das conversações com
o Governo Federal, obteve-se a constituição do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal
dos Estados, aprovado pelo voto 162, de 30 de novembro de 1995, do Sr. Ministro da Fazenda, ao
Conselho Monetário Nacional.
Criaram-se trés linhas de crédijo para ajudar os
Estados em dificuldades financeiras: uma linha de
crédito emergencial, para o pagamento de débitos
em atraso até 30 de novembro de 1995, que tem o
limite, por Estado, de uma vez o valor de sua participação mensal no Fundo de Participação dos Estados e prazo de pagamento em vinte e quatro meses,
sem carência. Tal montante pode ser elevado, a critério do MiniStério da Fazenda, até o limije de 4% da
recew real líquida do Estado e seu prazo de pagamento até trinta e seis meses, também a critério do
Ministério. Os encargos financeiros são de 0,5% acima do custo médio .da captação da Caixa Económica Federal. A destinação dos recursos desse empréstimo caberá aos próprios Estados, dentro dos
objetivos do Programa.

00033

A Unha de Crédito B, a segunda linha de crédito, é destinada exclusivamente a financiar programas de redução dos quadros de pessoal das adm~
nistrações públicas estaduais. Esses recursOS' seriam liberados na medida das necessidades, dentro
de um croriograma preestabelecido, e seu prazo de
pagamento seria de dezoijo meses, com seis meses
de carência, com custo igual ao da primeira linha de
crédtto.
•
Rnalmente; a terceira linha de crédito destinase a transtormar as aluais operações de Antecipação de Recetta Orçamentária - ARO - em dívida fundada, de modo a reduzir os custos financeiros dos
Estados. O prazo máximo seria de vinte e quatro
meses, sem carência, e os encargos livremente pactuados entre as partes.
Posteriormente, os Estados que fossem a esse
Programa teriam que adotar medidas de redução de
despesa de pessoal, de aumento de receiia, de controle de gastos e geração de informações fiscais, de
modernização e melhoria do sistema de arrecadação, além de programas de privatização, de concessão-de serviço público, de reforma patrimonial e de
controle das estatais estaduais.
Esse .Programa, adotado no final do ano passado, com a aprovação da Comissão de Assuntos
Económicos e do Plenário do Senado da República,
como disse no início, toi insuficiente para equacionar
o problema do saneamento dos Estados, e o Governo buscou adotar outras medidas, por meio do
BNDES, com a antecipação de recursos por conta
da privatização de empresas estaduais.
O Estado de Mato Grosso, nesse período, auferiu de vários empréstimos: o primeiro, da Caixa
Económica, no valor de R$40 milhões, em outubro
de 95; o segundo, no valor .de R$78 milhões, em dezembro de 95; o terceiro, no valor de R$18,5 milhões, em junho de 96, exclusivamente para indeniza·ção da Codemat, Cohab, Casemat; outro, do Banco
do. Brasil, no valor de R$76 milhões, em fevereiro de
96; e o adiantamento da Eletrobrás e BNDES no valor de R$38 milhões, em agosto de 96, por conta da
privatização da Cemat
Na consolidação das dívidas, dentro do acordo
firmado com a União, foram incluídos todos esses
empréstimos, mas volume total de AROs com ós
bancos privados, no total de R$156 milhões, e ainda
cerca de R$170 milhões no estoque da dívida mobi·liária, totalizando, aproximadamente, R$580 milhões, a serem pagos em tempo indeterminado, utili:.
zando-se 4% da receita do Tesouro Estadual no máximo.

o
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O Estado de Mato Grosso se comprometeu a
extinguir algumas empresas, o que já está ocorrendo. Extinguiu a Cadernal, que era uma empresa que
cuidava de programas de desenvolvimento do Estado; extinguiu a Caserna!, que era uma empresa que
cuidava do armazenamento do Estado; a Cohab,
que era a empresa que cuidava da questão habitacional no Estado, que deve ser municipalizada daqui
para a frente. Isso é um assunto para ser tratado
com as Prefeituras Municipais.
Outras empresas ou autarquias estão submetidas a contratos de gestão, visando a sua auto-suficiência no prazo de um ano, sob pena de serem fundidas ou extintas, com exceção daquelas com atuação estritamente social, como a Proseio -serviço social -, ·lntermat- reforma agrária-, cujas necessidades financeiras são custeadas pelo Tesouro.
E o Estado ainda se comprometeu e está privatizando a Cerna! - Centrais Elétricas de Mato Grosso
- e o Banco do Estado de Mato Grosso - também há,
neste programa, a privatização dos bancos estaduais.

·Mato Grosso é o primeiro Estado a firmar este
tipo de acordo, de liquidação das dívidas, que vinham estagnando a administração pública, a exemplo de outras Unidades da Federação, todas às voltas com a ingovemabilidade, como vínhamos denunciando desta tribuna desde meados do ano passado,
quando fomos indicados Relator das novas regras
da rolagem das dívidas públicas.
Desde então, mantivemos, no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos - e ressalto: sempre com o apoio total dos demais Senadores que integram as inúmeras reuniões com a Equipe Económica e até mesmo com Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique Cardoso -, decisivas e graves
reuniões, procurando equacionar ·esses problemas
que, finalmente, começam a ser solucionados.
Das conversações mantidas com a Área Econ5mica, com os Governadores e seus Secretários
de Fazenda e Planejamento, obtev"'"se este programa de apoio e reestruturação ao ajuste fiscal dos
Estados, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, criando aquelas três linhas de créditos já mencionadas.
Naquela ocasião, alertamos o Governo sobre a
insuficiência das medidas e concordamos com os
severos programas de ajuste fiscal e financeiro, impostos como garantia de um ajuste duradouro para
as finanças estaduais.
Assim, conclui-se pela continuiâãde-do processo de negociação diretamente com o Presidente da

'

República, de forma a alcançar a definitiva viabilização das administrações estaduais.
O retomo da govemabilidade ao Estado de
Mato Grosso somente está sendo possível porque
prevaleceu o entendimento de que o volume de recursos, que vinha sendo transferido ao Tesouro para
quitar dívidas, era extremamente elevado, uHrapassando muito o limite previsto na resolução desta
. Casa sobre o assunto, 11%.
Desteconsenso, re~ultou um acordo que proporciona Mato Grosso pagar uma dívida de cerca de
R$580 milhões, vencidas ou vencíveis brevemente,
incluindo as antecipações contratadas com os bancos ofici~s e privados, utilizando apenas 4% do total
da sua receita líquida mensal pelo prazo necessário
a sua liquidação. ·
- Desde que assumimos, há 19 meses, o comando político do Estado de Mato Grosso, com a
Coligação Frente-Cidadania e Desenvolvimento,
com 11 partidos políticos, tendo à frente o Governador Dante de Oliveira, já foram quitadas 21 folhas de
pagamento do funcionalismo - pois herdamos 3 folhas atrasadas e um enorme déficit. Para regularizar
totalmente tais pagamentos, faHa muito pouco, e os
servidores que ganham salários menores já começaram a receber seus salários prioritariamente.
· O Estado passa agora a viver um período de
extremo aperto financeiro, mas está livre do desequillbrio entre receita e despesa que o vinha massacrando.
Porém, para que todo esse esforço seja compensador, a comunidade mato-grossense precisa
continuar vigilante sobre dois pontos de maior importância: a elevação da arrecadação e o rigoroso controle dos gastos dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.
Nesse sentido, apelo para todos, especialmente paraaqueles que ocupam funções de direção nos
Três Poderes, para que se empenhem nesse esforço,pois dele dapende o futuro do nosso Estado.
Parabenizo e agradeço a todos que se sensibilizaram com o problema e se érl1penharam na sua
solução, como o Presidente José Sarney; o líder do
meu Partido, Senador Jader Barbalho; o Senador Elcio Alvares, Líder do Governo; especialmente, o seu
vice-Líder, Senador José Roberto Arruda e todos os
demais Senadores que apoiaram as proposições por
nós apresentadas no âmbito do Poder Legislativo.
·Já na esfera do Executivo, foram decisivas as
participações de toda a Equipe Econ5mica, como o
Secretário-do Tesouro, Murilo Portugal e o Secretá--·
rio do Ministério da Fazenda, Pedro Parente - nego-
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ciador oficial do Governo -, e, em todo o processo,
do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e, notadamente, do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
de cuja sensibilidade nasceu a determinação para o
início dos estudos por nós defendidos em todas as
ocasiões.
Da parte do meu Estado, foram fundamentais
as participações de toda a equipe econõmica, que
diutumamente trabalhou na fundamentação desse
programa de salvação financeira, cujo modelo começa a ser estendido aos demais Estados com dificuldades idênticas. Sempre com o total apoio do Governador Dante de Oliveira e seu vice Márcio Lacerda.
Também ressalto a compreensão dos demais
poderes, especialmente o Legislativo, quando soube
-apoiar a necessidade de aprovação das reformas, e
ao Judiciário, que aquiesceu na exigência do seu direito, nos momentos de crise, em favor da govemabilidade.
Registro também a grandeza dos meus compa!
nheltos do PMDB de Mato Grasse que, juntamente
com este Senador, souberam compreender a gravidade da crise que estamos superando em favor do
bem comum e pela construção de um Estado modemo, folte, rico e justo, onde não mais caibam as
práticas clientelistas e os modelos retrógrados de
administração pública, tão bem conhecidos de todos
nós e responsáveis pelo desgoverno que a nossa
Coligação herdou.do passado.
Além disso, ·sr" Presidente, é necessário, para
a viabilização total dos Estados e dos municípios
brasileiros, que as reformas tenham andamento aqui
em Brasma, principalmente as reformas administrativa e tributária
A reforma administrativa, que vai desarmar
essa estrutura arcaica que o. Brasil tem nessa área
da administração pública, e modernizar esse setor,
que é de fundamental importãncia. E a reforma tributária que vai distribuir mais recursos para os Estados
e Municípios.
Parte dessa crise, que vive o setor público, é
decorrente da Constituição de 88, que distribuiu encargos aos Estados e municípios, sem descentralizar recursos necessários à realização do trabalho.
Isso gerou uma grave crise para os Estados e municípios. Além do Plano Real, que acabou com a mistificação da inflação, que mistificava a receita dos Estados, dando-lhes praticamente mais dois meses de
arrecadação, com o uso e a manipulação da inflação. Mas isso acabou.
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É necessário que se distribua mais recursos
aos Municípios. Nossa estrutura ainda é muito centralizadora; 60% dos recursos arrecadados ainda ficam com a União, o que é grave, gravíssimo. A'iheu
ver, esse é o grande problema do Brasil. Os países
pequenos do mundo, como a Itália, a França e a
Suíça, têm seus recursos totalmente descentralizados. Os Estados Unidos são o que são porque começaram descentralizados "e o espírito da descentralização existe' lá até hoje: Nosso País é um continente e os recursos continuam centralizadqs em
Bras ma.

Um Prefeito, para construir uma escola, um
posto de saúde, precisa vir a Brasüia mendigar recursos. Isso não é admissível! Compete a nós reformar o Estado brasileiro. Entendo que a União deva
sê incumbir das missões mais importantes: da política externa, das Forças Armadas, de alguns setores
que deverão ser nacionais. O resto deve ficar por
conta de estados e municípios: o planejamento, a
execução das obras na área social e de infra-estrutura.
Já resolvemos o problema de um Estado, o
Mato Grosso. Soa govemabilidade está garantida
Mato Grosso do Sul está "na agulha" para resolver,
bem como Atagoas e Rondônia, que começaram um
sério processe de conversação. Será necessário, no
entanto, que logo tenhamos que discutir aqui a
questão dos municípios brasileiros, que estão em situação precária Grande parte deles está falido em
função dos motivos que já apontei e de mais alguns
outros que eu agregaria, como, por exemplo, o salário mínimo e seus reflexos para as prefeituras municipais. O nosse Líder, Senador Edison Lobão, que é
do MaranMo, um Estado pobre que passa por dificuldades, sabe desse ponto. Houve um ganho real
do salário mínimo com a nova moeda. No entanto,
para os municípios dos estados mais pobres, esse é
um problema que eles enfrentam porque oomplica a
questão do custeio: vivendo muito mal, são obrigados a pagar o salário mínimo.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esperamos que o Governo dê oontinuidade celeremente ao
equacionamento do problema desses outros estados, especialmente o de Alagoas, que se encontra
na iminência de uma intervenção federal. Parece-me
que o prazo é até segunda-feira. Esse não é o melhor caminho, no meu entendimento, para equacionar problema dessa natureza.
Quero registrar a sensibilidade do Presidente.
Fernando Henrique Cardoso para essa questão desde o primeiro momento. Esse programa só se viabili-
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zou, em grande parte, em função· da sua boa vontade política para resolvê-lo. Não fosse isso, acredito
que não teríamos chegado a um final feliz, como já
chegamos. Um exemplo foi o de Mato Grosso, onde
o Governador Dante de Oliveira teve que. cortar a
sua própria carne, demitir até sua irmã, que era Secretária de Planejamento, trocar sua equipe: Secretário da Fazenda, da Administração. S. Ex" acordou,
viu que tinha que adotar um programa duro para o
Estado; caso contrário, não o recuperaria. Hoje, o
Governo é elogiado, inclusive pela equipe económica, como um Estado modelo que trabalhou no sentido de equacionar o seu problema grave.
Assim, espero que os demais Estados façam o
mesmo, porque vivemos um outro momento neste
País,· vivemos uma outra realidade. Aqueles que não
forem austeros, que não cortarem os desperdícios
·não terão condições de saírem bem do Governo, poderão até governar, mas sairão desmoralizados do
poder. O maior mérito do homem público não é dar
tapinha nas costas ou jogar lantejoulas; é ser duro
nas horas de dificuldades, dizer não, cortar despe'
sas,:fazer as cirurgias necessárias para viabilizar o
Estado.
Fiz isso quando fui prefeno duas vezes no meu
município e quando fui governador. E recebi aplausos do povo por ter adotado essas medidas, já que,
graças a· elas, tomadas no início do Governo, viabilizamos todas as administrações.
Apelo no sentido de que todos ajudem nesse
processo de recuperação dos Estados brasileiros,
que é fundamental para nós. No ano passado, disse
várias vezes que vejo em risco a maior construção
da América portuguesa, que é manter este País
grande, imenso, essa federação unida. A América
espanhola se estilhaçou toda em vários países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Venezuela,
mas nós mantivemos essa federação, a América
unida Não podemos acabar com ela.
O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte, Senador Carlos Bezerra?
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Senador Carlos Bezerra, alerto que o tempo de V. Ex" se
encontra exaurido.
O SR. ·CARLOS BEZERRA - Só gostaria de
conceder um aparte ao Senador Edison Lobão, com
a aquiescência de V. Ex".
O Sr. Edison Lobão - Apenas gostaria de dizer que feliz do estado que tem um representante
como V. Ex". Em verdade, Mato Grosso equacionou
o seu problema, graças, em boa parte, à ação de V.
Ex", com a ajuda dOs políticos aqui mencionados.
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Assiste total razão ao Senador Carlos Bezerra quando reclama da descentralização financeira na admi·
nistração pública. Em verdade, é indispensável que
a União Federal atenda melhor aos estados e' municípios repassando-lhes os recursos de maneira
consmucional, sem a necessidade dos pedidos seguidos de prefeitos e governadores que fazem total
romaria a esta caprral. Meus cumprimentos a V. Ex".
O SR. CARLOS BEZERRA - Muito obrigado,
Senador Edison lobão.•
Agradeço a benevolência da Mesa.
Representando sobretudo os estados brasileiros, estamos prontos para colaborar com o Governo
Federal, com o Presidente da República, com a área
económica do Governo no sentido de ajudar no encaminhamento da questão dos estados.
Quando Relator, fui tolerante porque sabia que,
na Relatoria, eu não poderia, de modo nenhum,
aluar, confrontando com o Poder Executivo. Encontramos um caminho comum, e o problema está sendo equacionado.
-Ressalto mais uma vez o papel importante do
Presidente desta Casa, o Presidente José Samey,
que teve uma atuação corajosa e decisiva em apoiar
a iniciativa do equacionamento dos estados brasileiros.
Multo obrigado.
Durante o discurso do Sr. Carlos Be. zerra, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidêocia,
que é ocupada pela Sra. Marina Silva.
Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, a Sra. Marina Silva deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - /1, Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício
n2 Sf75, de 1996 (n2 2.488/96, na origem), encami- ·
nhando, nos termos da Resolução n269, de 1995, do
Senado Federal, manifestação daquele Órgão relativa à solicttação da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), para que possa emitir Letras Financeiras do
Município de São Paulo - LFTMSP, cujos recursos
serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Município, vencível no segundo semestre de 1996.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 Sf76, de 1996 (n2 2.489196, na origem), encamf::
nhando, nos termos da Resolução n2 69, de 1995,
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re-
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lativa à solicitação da Prefeitura Municipal de Fon'
toura Xavier, (RS), para que possa permitir a contratação de operação de crédito junto à Secretaria das
Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Estado
do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), destinada à execução de rede de
esgoto.
A
micos.

ln~téria vai à Comissão de Assuntos Econô.I·

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi·
dência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício
n• 2.484/96, de 15 de agosto do corrente, através do
qual encaminha ao Senado relação das operações
de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)
analisadas no mês de julho de 1996. (Diversos n"
76, de 1996)
O expediente vai à Comissãq de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Voltamos
à lista de oradores.
• Concedo a palavra a nobre Senadora Emília'
Fernandes.

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o tema que
me traz à tribuna é algo que já está consagrado na
Constituição brasileira de 1988, impressa no Capítulo 11, referente aos Direitos Sociais dos Trabalhadores, tanto urbanos como rurais, em que estão garantidos os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados e além de outras garantias que
visem à melhoria da condição social dos trabalhadores.
Então, o art. 72 da Constituição brasileira, no
seu Item XX, prevê a proteção da mulher no mercado de trabalho, mediante incentivos específicos nos
termos da lei. Portanto, a própria Constituição e os
Constituintes previram que deveria ser elaborada
uma lei no sentido de garantir incentivos, proporcionando à mulher igualdade no trabalho.
Estudo realizado, recentemente, pelas economistas Cláuoia Augusta e Regina Helena Malvar,
acerca das características da participação da mulher, no mercado de trabalho e suas implicações na
Previdência Social, esclarece que como resultado do
processo de industrialização da necessidade de
complementar a renda familiar e de transformações
nos valores culturais ocorridos na sociedade, a inserção da mulher no mercado de trabalho passou a
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adquirir uma magnitude cada vez mais expressiva
ao longo dos anos.
A participação feminina total passou de
32,87%, em 1.981, para 39,18%, em 1.990, ou iieja,
elevou-se em 19,02%. De outro lado, a taxa de atividade masculina experimentou, apenas, um leve
crescimento de 0,9% Esta é uma tendência que vem
sendo verificada ao longo dos anos. O aumento da
importância da mulher, no mercado de trabalho, tem
sido acompanhado por urna· redução, em termos relativos, da participação masculina
.Durante a Década de 1970 e até meados de
1985, a taxa de atividade feminina crescia, até atingir o ápice na faixa etária de 20 a 24 anos, decrescendo a partir daí. Esse comportamento era atribu rdo às dificuldades que as mulheres encontravam em
conciliar as responsabilidades advindas do casamento e da maternidade com as do trabalho fora de
casa, o que acabava retirando parcela da população
feminina da População Economicamente Ativa PEA.
Ainda na década 70, o estado conjugal da mulher era um dos elementos mais importantes na determinação do grau de sua inserção no mercado de
tíàbalho. Estudos demonstram que a taxa de atividade das mulheres casadas foi praticamente quatro
vezes inferior à das mulheres separadas e desquitadas. Em 1985 e 1990, à semelhança do ocorrido nos
anos 70, a participação das mulheres chefes de famflia na População Economicamente Ativa superou
a das casadas.
Em 1985, entretanto, percebe-se uma pequena
mudança no padrão da participação feminina. A taxa
de atividade cresceu com a idade até atingir o auge
na faixa etária de 20 a 24 anos, quando 50% das
mulheres estavam trabalhando ou procurando ocupação. Na faixa etária seguinte, de 25 a 29, a taxa
de atividade caiu, mas, ao contrário do que ocorreu
no passado, mostrou sinais de recuperação no estrato imediatamente posterior, o qual compreende as
mulheres com idade entre 30 a 39 anos. Ou seja,
aumentou o número de mulheres que possivelmente
estariam retomando à atividade em idade mais madura, após terem cuidado dos filhos menores.
Em 1990, novamente a forma de inserção da
mulher no mercado de trabalho sofreu transformações. A participação feminina foi aumentando à medida em que a idade se elevou, não se verificando..
mais, como nos anos anteriores, uma queda na taxa
de atividade das mulheres entre 25 e 29 anos. Além
disso, foi na faixa etária de 30 a 39 anos que essã
taxa atingiu o seu valor máximo, quando, para cada
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100 mulheres, 55 estavam trabalhando ou à procura
de alguma ocupação.
Apesar da crescente entrada de mulheres no
mercado de trabalho nos últimos anos, é interessante constatar que apenas 35,5% da População Economicamente Ativa (PEA) no País é constituída por
mulheres, contra 64,5% da participação masculina.
O Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil, elaborado pelo IBGE, com base nos dados da Pesquisa
Nacional por Amostras de Domicfiios, realizada em
1990, mostra que o rendimento médio dos homens
chega a quase o dobro do rendimento médio das
mulheres, independentemente de sua cor ou residência, seja urbana ou rural. Em média, os homens
auferem 4,9 salários mínimos por mês contra apenas 2,8 salários mfnimos para as mulheres.
_
Em-1990, 53% das mulheres ocupadas percebiam rendimento mensal inferior a 2 salários mínimos, ao passo que para os homens essa proporção
erade40%.
· Consideradas apenas as pessoas de cor branca, a renda média dos homens vai a 6,3 salários, en~
quarito a das mulheres não chega a ultrapassar a
marca de 3,6 salários mínimos.
Com base nesses mesmos dados, podemos
verificar que, enquanto 4,5% dos trabalhadores brasileiros gànhavam, em média, menos de meio salário mínimo por mês, este índice subia para quase
12%, em se tratando de mulheres trabalhadoras. Na
mesma data, 6,4% dos homens contra apenas 3,9%
das mulheres conseguiam remuneração superior a
dez salários mínimos mensais.
A estrutura setorial da ocupação, segundo o
sexo e os levantamentos ferros, evidencia a participação da mulher concentrada em alguns ramos de
atividade, destacando-se, em 1990, por ordem de
importância, a prestação de serviços (em que predomina o serviço doméstico), o serviço social, a agricultura, o comércio de mercadorias e a indústria de
transformação.
·

É importante salientar, por exemplo, que no
serviço social o percentual de homens é 3,46%, enquanto que o percentual das mulheres é de 18,26%.
Na agricultura, a participação dos homens é de
28,08%, e a das mulheres de 13,34%.
No comércio de mercadorias, a participação
dos homens é de 12,64%, enquanto· a das mulheres
é de 13,20%. Na indústria de transformação os homens atingem o percentual de 16,93% e as mulheres de 11,94%. E teríamos outros dados, mas deixamos esses como exemplo.
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Os dados aqui apresentados representam uma
amostra da real situação da discriminação vivida
pela mulher no mercado de trabalho, demonstrando
que não bastam boas intenções. São necessárias,
isto sim, medidas concretas que representem equilíbrio de oportunidades para ambos os sexos.
A socióloga Cristina Bruschini, em excelente
texto publicado pela revista Estudos Feministas,
traÇa um perfil da situação do trabalho feminino,
onde destacamos os seguintes trechos:
·Apesar da conquista de novos espaços, as mulheres ainda são discriminadas
no mercado de trabalho. Encontram um leque de oportunidades mais limitado do que
o dos homens, maiores barreiras para ocupar cargos de chefia e continuam ganhando
menos do que seus colegas. Embora seja
possível afirmar, observando os dados, que
houve certo ganho salarial para os trabalhadores na década de 80, a presença feminina
nas faixas salariais mais baixas continua
sendo murro mais expressiva do que a masculina. E o percentual de mulheres que ganham salários mais elevados ainda é inferior
ao de homens.
Tudo leva a crer, portanto, que a sociedade, apesar de ter condições e interesse
de absorver a presença feminina no mercado de trabalho, não parece disposta a fazer
grandes mudanças na forma discriminada e
de elevado custo social para a trabalhadora
com o que vem fazendo, a não ser que as
próprias interessadas retomem os níveis anteriores de mobilização por demandas sociais e politicas. '
Uma vez que a presença das trabalhadoras se toma mais marcante no meio urbano, nas regiões rnais desenvolvidas e nos
selares mais formalizados da economia, as
dificuldades encontradas por elas - que são
. ma is velhas, casadas e com responsabilidades familiares - para conciliar atividades domésticas e profissionais se tomam mais
agudas e evidentes. Por ou:ro :udo, nq atividade rural ou mais infonnal -.ia economia,
onde a conciliação de tare~as é mais viável,
os rendimentos são instáveis e a trabalhadora não tem garantidos os seus direi vs.
Por isso, é fundamental não ~~JandcrJar.
a luta por políticas sociais que r:n.· :1": .~cndi
ções concretas pan=•. 0:.1~ ~..~.;orr: a--n!Jf;a.Jas
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as responsabilidades de escolha das mulheres - com ou sem responsabilidades familiares - de ter ou não uma atividade económica
remunerada mais regular, a fim de que pos.sam ter acesso aos benefícios trabalhistas
previstos na Constituição. •
Nesse contexto, toma-se inadiável a discussão
e a deliberação sobre o assunto.
Por isso, eu gostaria de neste momento, Sr"s e
Srs. Senadores, chamar a atenção para o Projeto de
Lei n• 29/96, de autoria da eminente Deputada Federal Rita Camata, que foi aprovado na Câmara dos
Deputados e que hoje está no Senado Federal. O
projeto dispõe sobre o acesso ao mercado de trabalho ~ · jetermina outras providências.
O Sr. Edison Lobão - V. Ex1 me perm~e um
·aparte?
~ SRA. EMÍUA FERNANDES • Tem o aparte

O Sr. Edison Lobão - Senadora Emília Fernandes, a Constituinte de 88 -e eu fui um dos Constituir.Jtes - teve de fato a preocupação de varrer a discririlinação que até então existia em relação à mulher; discriminação niais intensa, digo eu, porque
ainda hoje - e o discurso de V. Ex" demonstra isso essa discriminação permanece, perdura, ainda que
em g· ··J menor. Tivemos um tempo em que até
mesrr o Banco do Brasil impedia, por uma resolução interna, a participação das mulheres nos seus
quadros funcionais. É claro que isso era um absurdo. Hoje a mulher realmente avança dia a dia na
"'>nquista de novos patamares, no exercício do seu
,;;;· · Jndamental de trabalhar sem discriminação,
,ue antes havia de maneira aguda. Mas a questão
salarial a que V. Ex" se refere é um ponto que todos
nós devemos combater. Acredito que isso tudo desaparecerá com o tempo e com iniciativas como
essa da Deputada Rita Camata e como a de V. Ex",
que vem à tribuna para constantemente denunciar
ainda a presença desse estado discriminatório em
relação às mulheres. Isso precisa de uma vez por todas desaparecer dá. face social do nosso País. Cumprimentos a V. Ex"
A SRA. EMÍUA FERNANDES • Agradeço o
aparte ~" '.:: Ex" e tenho certeza de que com a posi·
ç.ão que cr" rr,;mifesta será mais um Senador a
Rbraçar a: C<':l.Usa e auxiliar na aprovação desse projeto.
T r" a-se de proposição relevante, na medida
dn} que ... usca corrigir as distorções que afetam o
<>:::c,>;:c. < :·;-nu her ao mercado de trabalho. O projeto
cr~~·:·.:.~-.;u· .. ;:::T 1 rw;,·f.gHcidade, enunciar e apontar a
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ilicitude de práticas e atitudes que prejudicam o
acesso da mulher, em igualdade de condições, a
oportunidades no mercado de trabalho.

'

Práticas discriminatórias, como considerar"o fator sexo variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional, ficam definitivamente vedadas,
o que não obsta a adoção de medidas temporárias
que visem ao es:tabelecimeryto das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que
se destinam a conrigir as distorções que afetam a
formação prolissiona~ o acesso ao emprego e as
condições gerais de trabalho.

A Sr" Marina Silva - V. Ex" me permite um
aparte?
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Ouço V. Ex"
com muito prazer.
A Sr" Marina Silva - Em primeiro lugar, quero
cumprimentar V. Ex" pelo debate que proporciona
em um tema que é de interesse de todos nós. Sabemos que, em que pese a Constituição de 1988,
como muito bem colocou o Senador Edison Lobão,
ter buscado dar respostas para os problemas de discriminação sob o ponto de vista institucional da revisão das leis discriminatórias do nosso Pafs, trata-se
de um processo lento que busca - e é preciso - compatibilizar inúmeras ações. Umas são essas de aperfeiçoamento das leis que temos, como está propondo a Deputada Rita Camata. Outras são de mudança da mentalidade da sociedade brasileira, porque
as leis precisam ser incorporadas tanto pelas instituições públicas quanto pelas empresas, pelos diferentes segmentos da sociedade. Talvez a nossa luta
maior não seja para conseguir escrever no texto da
lei as nossas bandeiras rumo à igualdade, contra a
discriminação entre homens e mulheres, mas exalamente para que as leis possam fazer parte da nossa
cultura. O problema da discriminação, da concepção
dos direitos dos homens em detrimento aos direitos
das mulheres resultado da nossa cultura patriarcal.
O Brasil herdou todo esse aparato da cultura patriarcal, em que as mulheres foram consideradas seres
incapazes durante muitos anos, durante séculos até.
Hoje, a nossa reação, posttiva, é no sentido de completar a nossa cultura. E para completar a nossa cultura • insisto sempre nisso - é preciso a outra metade, que são os valores femininos. E os valores femininos, para serem inteiros, têm que estar presentes
nas relações trabalhistas, nas relações sociais, nas
políticas e- em todos os aspectos da vida pública oÜ
privada. Esse é um grande desafio. Talvez a maior

e
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contribuição que legaremos para o próximo milénio
s"r;La__de inteirar a cultura, fazer com ela deixe de
ser partida, para que seja inteira. E para ser inteira,
é preciso que-haja- a presença das mulheres. E a
nossa p_resença faz-se da melhor forma possível,
que é da forma afirmativa. Não há da nossa parte
nenhuma revolta contra os séculos e os milénios de
discriminação. Para nós basta a responsabilidade de
reparar o erro cometioo contra as mulheres durante
todos esses anos.

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex" que enriquece o nosso pronunciamento.
Nesse sentido, quando nós falamos do que de
mais sublime a natureza deu às mulheres, que foi a
possibilidade da gravidez, sentimos isso como um
-problema" que enseja a discriminação e dificulta a
ação da mulher no trabalho.
O projeto, também preocupado com essa
·
questão, abordou a gravidez.
A gravidez, consoante principio constitucional,
p~ a ter proteção efetiva, sem que haja para a
mulher prejuízo no que se refere ao exercício da função; ficando absolutamente garantido o direito - que
não é só seu, mas também do nascituro - do atendimento mé_9ico necessário no perfodo da gestação.
Os programas de planejamento familiar serão
executados através do Sistema Único de Saúde, ou
olJ!ro que venha a ser oferecido pelo Estado com o
mesmo propósito, proibindo-se as empresas de implantarem, por conta· própria, serviços desta natureza, exceto quando sob a supervisão dos conselhos
de saúde da respectiva jurisdição.
Coíbe-se ainda no projeto a dispensa do trabalhador, quando decorrente de ação proposta com
fundamento na violação dos princípios de igualdade
profissional e de oportunidade entre homens e mulheres.
Instituições governamentais· dedicadas à formação de mão-de-obra são obrigadas a fornecer vagas para ambos os sexos.
É proibida a celebração de contratos ou convênios de qualquer espécie, no âmbito da administração pública, com empresas, instituições e empregadores em geral, que comprovadamente pratiquem
discriminação contra empregado do sexo feminino.
Prevê ainda que empresas com mais de 100
(cem) empregados de ambos os sexos deverião
manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional de mão-de-cora.
A fiscalização das disposições contidas neste
projeto - é importante ressanar - ficará a cargo do
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Ministério do Trabalho, nos termos fixados pelo Título VIl da CLT, sendo as infrações punidas com multas administrativas de cinco vezes a maior remuneração paga pelo empregador.
Prevê ainda que trabalhadores rurais e tubanos são destinatários dos termos fixados na proposição, inclusive os que se candidatam ou ocupam cargos, empregos ou funções públicas.
Também é interessante notar que se institui o
Fundo de Capacitação Prpfissional da Mulher, vinculado ao Ministério do Trabalho, sob gestão paritária
do_ Poder Público e de entidades de representação
da mulher.
E ainda, que qualquer pessoa jurídica poderá
associar-se, bem como firmar convênios com instituições civis ou públicas com vistas à execução de
projetas de incentivo ao trabalho da mulher.
É lógico que, quando este projeto vier a debate, vier à discussão, pretendemos aprofundar estas
questões. Mas, em síntese, são estes os principais
aspectos do projeto que está hoje sob exame na Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável
de nossa alJ!oria, e que, certamente, logo virá ao
plenário desta Casa.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sem
sombra de dúvida, este projeto avança no sentido de
dotar o Brasil de uma legislação modema, condizente com os princípios constitucionais que asseguram
a igualdade de oportunidades para ambos os sexos.
Antes de concluirmos, gostaríamos de registrar
ainda uni pequeno trecho do artigo publicado pela
professora de Direito do Trabalho da USP, Sônia
Costa Nascimento, sobre .o trabalho da mulher e as
tendências internacionais, que se encaixa muito bem
na discussão e nà ·reflexão e avaliação deste projeto, que diz" o seguinte:
Os aspectos focalizados inferem que
as experiências jurídicas não estão concluídas quanto à posição da mulher nas relações de trabalho, e que algumas modificações ainda devem ser feitas no sentido de
promover a igualdade de oportunidades entre o homem e a mulher. Estamos saindo de
modelo de nonmas proibitivas do trabalho da
mulher para um modelo de promoção da
igualdade de oportunidades entre o homem
e a mulher, ainda precários em pafses da
América Latina, conforme ocorre no Brasil e
na Argentina em comparação com os países
da Europa. Há nos países da América Latina
uma escassez de· normas promocionais. lrri=
portante é a ação brasileira na aprovação da
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Lei n• 9.029, de 1995, que proíbe o ato discriminatório do empregador ao acesso ao
emprego e à manutenção do trabalho, sob
pena de sanções administrativas e penais.
ªob o aspecto legislativo, algumas medidas
ainda devem ser tomadas no sentido de serem eliminadas as diferenças entre o trabalho do homem e da mulher. As normas proibftivas devem ser derrogadas e subsmufdas
por normas que dêem ltatamento igual aos
trabalhadores de ambos os sexos, com exceção à proteção da maternidade que se
justifica por ser absolutamente necessária
sob o prisma social. No entanto, a valorização do trabalho da mulher não é, somente,
um problema legal, mas, também, cultural. A
luta das mulheres em busca de mudanças
em sua posição no mundo provocou uma
significativa revolução cultural nos últimos
10 (dez) anos.
Em face do exposto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, apelamos a todos os integrantes desta'
Casa para que dediquem uma especial atenção a
este assunto, a este projeto, que está tramitando e
brevemente virá a plenário, e para o qual aguardamos uma deliberação positiva.
Este- projeto, sem dúvida, é um testemunho
vivo, e receberá- assim corno foi dada pela Câmara
a sua aprovação - do Senado a aprovação e a convicção de que não bastam apenas boas intenções,
mas é necessário medidas concretas e objetivas
para que se busque efetivamente o equilíbrio de
oportunidades entre homens e mulheres. Muito obrigado.
Durante o discurso da Sra. Emr1ia Fernandes, o Sr. José Samey. Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavta ao Senador Edison Lobão, por permuta
com o Senador Joel de Hollanda.
V. Ex" dispõe de 20 minutos pata o seu pronunciamento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ"s e Srs. Senadores, desejo falar hoje sobre o Plano de Metas
lançado pelo President(;! da República recentemente.
Esse Plano de Metas foi, aqui e alhures, saudado
como sendo algo revolucionário.
· O Líder do Governo no Congresso Nacional,
Senador José Roberto Arruda, diligente e competente parlamentar, declarou que se tmtava de uma nova
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concepção esttatégica de administração, verdadeiramente revolucionária
Sr. Presidente, não tenho, lamentavelmente, a
mesma concepção sobre esse plano. Todos satrem
que aqui apóio o Governo. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem tido, pela minha palavra e
pelo meu voto, a mais completa solidariedade ao
seu Governo. Faço-o em razão do convencimenro
de que se trata de um P~esidente de espfrito democrático e que está procurando conduzir o País pelos
caminhos da normalidade e do desenvolvimento no
que diz respeito ao saneamento das suas finanças
públicas.
O Plano Real foi, sem dúvida alguma, uma significativa conquista para que o Pafs safsse daquele
pesadelo que era a inflação galopante, que tanto
atormentava a vida politica, econômica e social des. te Pafs.
No plano externo, o Presidente Fernando Henrique representa a Nação brasileira com extrema
competência também.
Mas, Sr. Presidente, além destes dois pontos,
não temos encontrado com facilidade novas fronteiras, novas avenidas através das quais possamos dizer que o Governo está caminhando com a competência que dele nós esperávamos.
O Plano de Metas importa em um investimento,
em dois anos, segundo o anunciado, da ordem de
R$75 bilhões. Possui o Governo tais recursos? É a
primeira indagação.
A segunda indagação: a eleição das obras a
serem realizadas foi a melhor? A sociedade dela
participou? Os lfderes políticos foram ouvidos? Os
governadores de Estado tiveram uma contribuição
prestada a essa seleção? Que eu saiba não!
Não posso também, Sr. Presidente, deixar de
voltar a minha memória e procurar alertar esta Casa
e a outra Casa do Parlamento brasileiro para o que
foi o trabalho imenso da Comissão das chamadas
obras inacabadas, da qual participou a eminente
Présidente Emília Fernandes.
A Comissão saiu por este País inteiro, fez uma
peregrinação longa e cansativa, verificando as obras
que não haviam sido concluídas ao longo dos anos muitas das quais iniciadas ainda no Governo Getúlio
Vargas. Depois de todo esse trabalho, compusemos
um documento de grande densidade e o levamos ao
Presidente da República - o mesmo que agora assina o Piano de Metas - e pedimos a Sua Excelência
que observasse um quase clamor nacional pela conclusão dessas_ obra;;._ O Presidente, na nossa pre-sença, declarou que faria com que, no seu Governo,

.
ANAIS DO SENADO FEDERAL

tais obras fossem concluídas, sem o que outras novas não seriam iniciadas, salvo de extrema necessidade.
E o que se verifica agora com esse Plano de
Metas?.As tais obras inacabadas foram simplesmen·
te esquecidas. Não foram lembradas pelo Presidente da República, que, por sua vez, olvidou o compromisso que tinha com a Comissão e com o próprio
Plenário do Senado, que aprovou o documento contendo as conclusões da Comissão das Obras Inacabadas.
Quanto custaria esse plano e quantas são as
obras? Sabemos nós que são milhares, pequenas e
médias que, uma vez iniciadas com recursos públicos, (Ião foram concluídas; milhares de obras, atendendo praticamente a toda a configuração geográfi-ca do t!')rritório brasileiro. Quanto custariam essas
obras para serem concluídas? Cerca de 20% apenas do que pretende, agora, o Presidente da República investir no seu Plano de Metas.
Portanto, com a minha modesta experiência de
administrador, uma vez que exerci a função de GO:
verriador de Estado, penso que esse seria um bom
caminho para o Governo concluir aquilo que foi iniciado com recursos públicos, antes que tais recursos
pudessem se perder em obras inacabadas.
Sr. Presidente, vejo também arrolada, no Plano
de Metas do Presidente da República, uma obra
que, a rigor, não é do Governo Federal, no sentido
de ter sido iniciada agora. Trata-se do chamado Prodetur, Projeto de Turismo Integrado para o Nordeste
brasileiro, que foi iniciado há dois Governos federais,
na época em que eu era Governador e que compareci ao BID, nos Estados Unidos, duas vezes, para
negociação junto com outros Governadores do Nordeste e para a assinatura do convênio.
Portanto, são obras estaduais, muito mais do
que federais, realizadas com recursos dos Estados e
que estão incluídas no Plano de Metas do Presiden·
te da República.
Não quero dizer com isso que todas as obras
mencionadas no Plano de Metas sejam desse jaez;
não o são. Tarnbém não quero culpar diretamente
ou exclusivamente o Presidente da República, embora a assinatura seja de Sua Excelência, como
Chefe de Estado e Chefe de Govemo, mas sim o Ministério do Planejamento, que elaborou o referido
plano, a meu ver, incompleto e não é o melhor- são
R$75 bilhões!
Ainda há pouco, ouvi o discurso do Senador
Carlos Bezerra, que falava da penúria em que vivem
os Estados e os Municípios, ao tempo em que, para
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U!11a boa prática administrativa, deveria o poder central caminhar para uma descentralização maior e
melhor, mais racional, dos recursos públicos federe~.

~

Ora, temos hoje um Estado a ponto de -sofrer
uma intervenção, decretada em razão da sua profunda penúria financeira, que é Alagoas. Mato Grosso acaba de sair das suas dificuldades com ajuda,
com o pires estendido pelo próprio Governo do Estado ao Governo Federal, qué lhe atendeu.
Outros Estados - não quero deixar de mencionar o meu, que não está na mesma situação, mas
que tem as suas dificuldades - precisam da ajuda do
Governo Federal. Este sempre diz que não possui
um centavo sequer para investimentos, mas, de repente, surge uma larga avenida, pela qual poderão
passar carruagens, e um investimento de cerca de
R$75 bilhões!
Afinal, onde está a verdade dos fatos? O Governo está empobrecido ou capacttado a investir
sete dezenas e meia de bilhões de reais em obras
que não são sequer priomárias, porque não foram
incluídas na Comissão de Obras Inacabadas, levantadas por este S~nado da República?
O Sr. BeiJo Parga - V. Ex" me concede um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Com muito prazer,
ouço V. Ex".

O Sr. BeiJo Parga - Senador Edison Lobão,
ouso interromper o imporlante pronunciamento de V.
Ex" apenas para trazer uma pequena contribuição.
Antes, porém, eu gostaria de ressaltar o valor das
palavras de V. Ex", que são um importante alerta
para a correção dos rumos do Governo Federal, a
fim de que o próprio Presidente da República reexamine as suas ú~imas ações concernentes ao Plano
de Metas, tendo em vista dois aspeclos. Primeiro:
não se justifica uma deliberação do Senado, levada
ao Presidente da República pela Comissão de
Obras Inacabadas. Sua Excelência assentiu e prometeu formalmente - promessa que eu poderia dizer
até solene - que não seriam iniciadas novas obras
antes da conclusão daquelas, que representam, em
termos de valor financeiro, menos da metade das
desse Plano de Metas. O segundo, Senador Edison
Lobão, é o seguinte: da maneira como está formulado, totalizando R$222 bilhões, dos quais apenas
R$75 bilhões ficariam a cargo do Governo Federal,
como esse Plano de Metas~ poderá ser executado?
Como se pode comprometer vultosos recursos, de.
que o Governo Federal não dispõe hoje, se ele precisa receber a contrapartida do setor privado? Até o
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momento, não lemos nenhuma esperani;a, muito
menos garantia de que essa contrapartida do setor
privado venha a colaborar com o Governo Federal
nessas obras importantes para as regiões do Brasil.
Mas são. prioritárias essas obras que não foram conclufdas e que estão disseminadas por todo o Pafs.
Portanto, seria uma ação mais efetiva se o Presidente da Repúbtica dedicasse verdadeiramente maior
atenção e cuidado no exame das necessidades nacionais espalhadas na região. Portanto, louvo V. Ex"
e espero que essa palavra sóbria de alerta no Senado Federal, pela sua oração, repercuta no gabinete
do Presidente da República. Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO • Agradeço, Senador
Bello Pai'Qa, a contribuição valiosa de V. Ex".
Nenhum de nós, nem V. Ex", nem eu, está aqui
_a fazer oposição ao Presidente da República ou a
criticá-lo de maneira acre, de maneira venenosa. Es. tamos apenas procurando fazer observações sobre
aquilo que se lança à lace da Nação como uma solução universal e que, na verdade, pode acabar sendo uma quimera, uma frustração.
'
'Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há pouco recebi da Federação das Associações Empresariais do Maranhão um otrcio em que se declara o seguinte:
.•A Federação das Associações Empresariais do Maranhão c FAEM, em nome de
todas as suas filiadas, pede que sejam atendidas as obras federais não conclufdas no
Estado, dentre elas as seguintes:
- Ponte sobre o rio Pamaiba, entre as
cidades de Timon e Teresina-PI;
- conclusão da Ferrovia Norte-Sul, pelo
menos ria parte maranhense, a fim de que
seja viabilizado o Pólo Agrfcola de Balsas e
haja melhoramento no transporte de cargas
e passageiros entre a capital e a região tocantina;
- pavimentação das BR-226, no trecho entre Barra do Corda e Porto Franco;
BR-230, entre Balsas e Barão do Grajaú;
BR-135, entre São Domingos e Orozimbo;"
Na verdade era entre Colinas e Orozimbo.
Continuando, Sr". Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
• - recuperação do asfatto da BR-222,
nos trechos entre São Bernardo e Entroncamento (ltapecuru-Mirim) e Miranda do Norte
a Santa Inês;
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-ampliação do Porto do ltaqui, com a
conclusão do pfer petroleiro;
- recuperação da Ferrovia São Luís-

Teresina; e

'(

- recuperação da Barragem das Flores, em Joselândia, cujo investimento importou somas astronómicas de verbas públicas
que estão se perdendo com o abandono do
projeto.
EsSas, emborâ não atendam no todo,
viriam pelo menos amenizar a grave situa• ção por que passa o Estado, tolhido de encontrar o caminho do desenvolvido por causa da falta de investimentos públicos.
Chama atenção também a escassez
de recursos federais nas áreas da educação, da saúde e da segurança pública."
Esse é o documento da Federação das Associações Empresariais do Maranhão.
Observe-se que aqui são mencionadas inúmeras obras - nenhuma estadual, todas federais - inacabadas, todas arroladas naquele nosso relatório,
publicado pelo Senado e levado ao conhecimento do
P.,residente da República.
A Federação, mediante o documento, menciona a Ferrovia Norte-sul, que considero a obra mais
prioritária deste Pafs, porque ela não beneficia - é
um equívoco supor o contrário- apenas o Estado do
Maranhão; trata-se de uma obra que interessa ao
Brasil inteiro, porque completa uma interligação ferroviária importante neste vasto território brasileiro.
Com o término da ferrovia, seria possível agregar-se
uma região- altamente produtiva· dq ponto de vista
agrícola e até industrial, que hoje .está à margem do
processo produtivo e de desenvolvimento nacional.
A. safra de soja produzida no Mar'!f)hão, no Piauí,
em Tocantins, em Mato Grosso poderia ser exportada através da Ferrovia Nort'i'·SÚI, chegando até o
porto de São Luís, que é o melhor porto brasileiro e
o mais próximo. do mercado consumidor internacional.
A soja embarcada no porto dE! São Luís produz
um lucro adicional ·ads exportadores ·da ordem de
U$40 por tonelada. Com a ferrovia, seríamos capazes d'i' competir com a sója dos Estados Unidos e
de outros lugares do mundo.
Sr" Presidente, o que se fez no· Plano de Metas
a respeito da Ferrovia Norte-Sul? Praticamente
nada, porque ela não foí nem sequer mencionada diretamente; foi incluída em um item que diz respeito a...
hidrovias e participa como um instrumento joterrnodal, ao qual se destinam aproximadamente R$50 mi-
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- Sr" Presidente, Srs. Senadores, a5somo à tribuna,
nesta manhã, para exanar a decisão do Presidente
Fémando Henrique Cardoso, do Ministro da Fazenda Peélro Malan e do Secretário da Receita Federal
Dr. Everardo Maciel de autorizar a Supelintendêtlcia
da Receita Federal de Pernambuco a abrir licitação
pública para a implantação do terminal alfandegário
da região metropolitana do Recife, inclusive do Município de lpojuca.
Faço esse· elogio ao Presidente da República
por duas razões: primeiro, pela importáncia do empreendimento. Esse terminal alfandegário trará benefícios económicos importantes para meu Estado;
terá repercussões sociais, sobretudo em temnos de
geração de renda e de emprego para os pemambucanos. Vai ainda possibilitar a dinamização de todo
eSforço de exportação e importação que hoje o meu
Estado está desenvolvendo. E segundo, Sr" Presidente, Srs. Senadores, porque esse é um pleito pelo
qual me empenhei fortemente~ atendendo às reivindicações de todo o setor produtivo do meu Estado: a
classe empre$ó!rial, a classe 'comercial e as lideran· ças polrucas.
Por várias ocasiões estive com o Presidente da
adr"ninistrativa para o Brasil.
. ..... ··-Meu pronunciamento desta manhã não chega
República, Fernando Henrique Cardoso; com o VicePresidente, Marco Maciel, que nunca deixou de .me.
a ser uma denúncia, mas uma obs~ação que trago
ap<iiar; com o Ministro Pedro Malan e seguidamente ·
à reflexão do Plenário do Senado FederaL Ainda é
com o Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo
tempo, Srs. · Senadores, para que o Presidente da
Maciel, solicitando urgência em relação aos estudos
República se dê conta de que não concebeu o melhor plano para a Nação brasileira. Em conseqüência
para a implantação desse terminal alfandegário na
disso, com boa dose de humildade, poderá Sua Exregião metropolitana do Recife.

lhões, para a aplicação em dois aríos - neste ano,
apenas R$8 milhões. Na verdade, o trecho mencionado, de Imperatriz até Estreito, terá que ser construído com, no mínimo, R$88 milhões. E o Governo
contempla o Estado com apenas R$50 milhões!
Portanto, nem sequer houve, por parte Ministério do Planejamento, o cuidado de fazer um estudo
sério a respetto do assunto. Poderia, é claro, ter sido
incluído o pequeno trecho, o insignificante trecho da
obra mais importante e prioritária deste País no Plano de Metas.
Sr" Presidente e Srs. Senadores, causa-me
profunda decepção e uma quase depressão o tratamento que se está dando às questões fundamentais
da ac;tministração pública brasileira. Eu esperava que
o Ministério do Planejamento pudesse oferecer ao
_Presidente da República algo mais completo e mais
sério. Na medida em que o Governo Federal se propõe a gastar, conforme acrescenta V. Ex", Senador
Bello Parga, com a iniciativa privada aproximadamente R$200 bilhões, sem, por outro lado, contemplar as principais obras deste País, podemos con~
cluir que não se está praticando a melhor solução

celênciareter o-QUe- fez-equivocadamente. Tantos e tantos governantes o fizeram ao longo da História
administrativa deste País. Isso não causará nenhum
dano ao conceito do Presidente da República. Ao
contrário, Sua Excelência será engrandecido na medida em que demonstrar a humildade de corrigir
aquilo o que em seu Governo foi feito equivocadamente.
Eram as palavras que quéfia trazer, Sr" Presidente, para a reflexão também do Senado da República. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada peta Sra. Emma
Fernandes, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda,
por 20 minutos, antes de dar por encerrada a sessão.
·
O ~- JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

Ontem; ao iaâõ de dez ouiros, íoi autorizado o
Terminal Alfandegário da região metropolitana do
Recife. A implantação desse terminal vai possibilitar
a desburopratização dos serviços de exportação e
importação e a conseqüente redução dos custos
desses serviços -custos sociais e o chamado custo
Brasil. Enfim, o terminal vai possibilitar a dinamização das atividades económicas de Pernambuco.
. Com a sua instalação, o Aeroporto dos Guararapes e o Porto do Recife serão descongestionados. Teremos, a partir desse terminal em Suape, a possibilidade de, o mais rápido possível, fechar to.das as transações económicas de Pernambuco como exterior.
A empresa privada que for selecionada .para
explorar esse terminal terá 1O anos para fazê-lo, e.
esperamos que o faça com eficiência e com compe- .
tência, traduzidas na redução dos custos da exporta-·
ção e da imPortação de mercadorias não somente
para Pernambuco mas todo o Nordeste ..
Na verdade, o Porto de Suape é um porto regional, é uma porta de entrada para o Nordeste, e
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terá, portanto, condições de servir de entrada e escoadouro para toda a produção regional industrial da
região.
Gostaria também de dizer que a classe empresarial de Pernambuco está de parabéns. Refiro-me
sobretudo ao Presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Dr. Armando Monteiro de
Queiroz Neto, porque sempre batalhou para que
esse terminal fosse autorizado; da mesma forma, o
empresário Fernando Guerra, Presidente do Clube
de Diretores Lojistas; Dr. Carlos Fernando de Lucena, Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de Pernambuco; Dr. Geraldo
Fernandes da Costa, Presidente da Federação dos
Clu~ de Diretores Lojistas; Dr. Josias Silva de Albuquerque, Presidente da Federação do Comércio
_Varejista; Dr. Pio Guerra Júnior, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco; o
empresário Romano Andreotti, Presidente do Centro
das Indústrias do Estado de Pernambuco; Geraldo
José da Silva, Presidente da Associação Pemambu~
cana de Supermercados; Newton Gibson, Presidente dà Associação das Empresas de Transportes de
Cargas de Pernambuco e também o Dr. Rodolpho
Moreira, Presidente da Assemp, Associação de Empresas de Planejamento e ConsuRoria Empresariar·
do Nordeste.
Além desses empresários, houve também toda
uma movimentação de Prefeitos, de Pa~amentares
na Assembléia Legislativa que somaram esforços a
esse nosso trabalho de conscientizar o Ministério da
Fazenda e de sensibilizar o Secretário da Receita
Federal, Dr. Everardo Maciel, para que baixasse· a
Portaria n• 1.503, de 15.08.96, que possibilita justamente o lançamento dos editais para a licitação pública que vai escolher a empresa que explorará o terminal altandegário da região metropolitana do Recue.
Gostaria, Sr" Presidente, que essa portaria do
Secretário Everardo Maciel constasse do meu pronunciamento, para que ficasse registrado nos Anais
desta Casa esse momento histórico, quando o primeiro terminal alfandegário será implantado no Nordeste, no meu Estado, o Estado de Pernambuco.
Como eu disse, é um terminal que vai trazer benefícios económicos significativos para a região, porque
vai baratear custos, vai desburocratizar, vai possibilitar que os empresários, tanto os exportadores como
os importadores, passem a contar agora com um
sistema moderno, ágil, que vai possibilitar o fechamento de transações com o exterior.
Não tenho dúvidas em dizer que é a inserção
do Nordeste na globalização da economia. É a inser-
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ção de Pernambuco, de forma mais efetiva e racional, no esforço de integração com o Mercosul, no
esforço de integração com toda a comunidade económica européia, enfim, como todo o sistema eeonômico internacional, que agora poderá contar com
esse importante instrumento de movimentação da
atividade económica do meu Estado, que é esse terminal aduaneiro.
Sr" Presid!lnte, Sr"s e .Srs. Senadores, no momento em que agradeci ontem ao Presidente da República a autorização para essa estação aduãneira,
lembrei a Sua Excelência a necessidade de também
ser implantada uma outra estação no progressista
município de Petrolina, que se localiza no extremo
oeste de Pernambuco e é reconhecida hoje mundialmente como um dos pólos mais importantes de expÕrtação de frutas do Brasil. Lá, os empresários que
atuam nesse dinâmico setor já se ressentem de um
sistema aduaneiro mais moderno e mais ágil para
fechamento de suas transações. Por isso, vencida
essa etapa da conquista desse terminal na região
metropolitana de Recife, a nossa etapa agora é obter do Ministro da Fazenda, do Secretário Everardo
Maciel, autorização para que seja aberta também a
licitação para a cidade de Petrolina, ·a fim de que os
exportadores de frutas possam ter simplificado o seu
processo de exportação e de importação de insumos
necessários à produção da fruticultura que hoje se
desenvolve em todo o Vale do São Francisco.
E o Presidente da República, na oportunidade,
recomendou ao Secretário Everardo Maciel que estudasse o problema, que agilizasse o exame dessa
aRemativa para Pernambuco. E tenho certeza de
que o Secretário Everardo Maciel, que vem fazendo
um trabalho tão elogiado à frente da Receita Federal, que tem tido tanta sensibilidade para com as
questões dos Estados nordestinos, não faltará a
Pernambuco, determinando que, nas próximas licitações dos 40 terminais que serão aprovados, se inclua também o terminal da cidade de Petrolin?, que
é uma reivindicação nosSa., do Deputado Osvaldo
Coelho, enfim, de todas as Uderanças dessa. Região, que· hoje gera divisas para o Brasil, exportando
manga, melão, uva- inclusive vinho- produzidos no
Vale· do São Francisco.
Era esse o registro que eu gostaria de: fazer
nesta manhã, mais uma vez agradecendo ao. Presidente da República Fernando Henrique Cardoso
pelo apoio que deu a meu Estado, bem comcí ào Ministro Pedro Malan e sobretudo ao Secretário Eve-.
rardo Maciel, pernambucano ilustré, da Cidade de
Pesqueira, que vem dignificando a função pdolica,
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desenvolvendo um trabalho extremamente importante de modernização de todo o sistema tributário nacional e possibilitando, como agora,, que em 11 Estados os portos de exportação e importação sejam dinamizados, racionalizados e simplificados, para que
possamos gerar mais empregos em nosso País.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU 015CURSO:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da receita Federal
PORTARIA N' 1.503, DE 15 DE AGOSTO DE 1996

Dlspõe sobre a Instalação de terminal affan--

degárlo de uso público em local que menciona.
O secre1ário da receita Federal, no

~ de suas atribuiçõ-

~da

Lei n2 8.987, de 13 de

es,. tendo em vista o disposto no arl

fevereiro de 1995, no art. SR do Decreto n" 1.910, de 21 de maio1
de 1996, nosarts.11 e 12 do Decreto-Lei 1?200, de25 de setembro de 1979 e pelo decreto n" 86ZT7, de 17 de setembro de
1981, e consfderan90 !1 necessida.c;le de implantar os serviços
aduaneiros compatfveis com as exigências cfltadas pela eJq>ressão das operações de comércio exterior, inclusive mediante interiorização desses se~ços. resolve:
Art 152 Detenninar que a Superintendência regional da Receita Federal na 4- Região Fiscal instaure procedinento Jicitatório
de outorga de pennissão da Estação Aduaneira Interior - EADI,
para carga geral e carga frigorfficada, a localizar-se na Região
Metroporrtana do Recjfe (indusive Municfpio de lpojuca), sob jurisdição de ALF/Porto de Recife, para a prestação dos serviços públicos de movimentação e annazenagem de mercadorias importadas ou a exportar, sob controle aduaneiro.
Arl ~delegar competência ao Superintendente da Receita
Federal na 411 Região Fiscal para expedir todos os atos administrativos necessár:Ios à:
1- abertura do procedimento licitatório;
11- designação da comissão especial de ncitação;
III - homologação do julgamento de licitação e adjudicação
de seu objeto;
IV- celebração do contrato de permissão.
Art. 3!t o edital relativo as procedimento llcitatório, bem assim o contrato de permissão deverão observar padrões aprovados em ato da secretaria da Receita Federal.

. :4rt· 4~t O prazo da permissão será de dez anos.
Art.

S~t

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção.

:A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) - A
solicitação do nobre Senador Joel de Hollanda será
atendida na forma regimentaL
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h.)
,•
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE
14108196, QUE SE REPUBLICA POR SOL/·
CITAÇÃO DO PARLAMENTAR.

.

.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, não poderia deixar de vir a esta tribuna para comentar uma das notícias mais importantes veiculadas ultimamente pela imprensa, qual
seja, o lançamento, pelo Senhor Presidente da República, há Jioucos dias, no Palácio do Planalto do
chàmado "PI~mo de Metas•, ou, em outras palav'ras,
pela publicação que tenho em mãos, "Brasil em
Ação" - Investimentos básicos para o desenvolvimento•. Sem dúvida, Sua Excelência, assessorado
pelo Ministro Kandir, que deu várias entrevistas nesse sentido, chegou à conclusão, por nós aqui reclamada várias vezes, em pronunciamentos sucessivos, de que não basta o combate à inflação, cujo ín·
di«::e mensal era de 50% ao mês, e agora é de o a

2%.
Faz-se necessário, a par da estabilização económica, buscar o desenvolvimento social do País o
que só pode ser feito através da retomada do creS:::imento econômico, a fim de que possamos marchar
para uma política séria de emprego e de renda, num
País que, no momento. está em uma situação insustentável pois o desemprego cresce em todos os re·
cantos do território nacional, não apenas na zona rural, mas também na zona urbana. Desemprego que
está alcançando índices proibitivas que poderá levar
o País a crescentes dificuldades, se medidas não lo·
rem tomadas no sentido de debelá-lo.
Quero crer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado·
re'!, que o próprio Senhor Presidente da República e
aqueles que dirigem o Partido da Social Democracia
Brasileira, devem estar fazendo uma reflexão, por
exemplo, sobre a posição que tem, no momento, na
disputa à Prefeitura de São Paulo, o ex-Ministro e
Senador José Serra, que está em quarto lugar nas
pesquisas de todos os institutos de opinião pública.
Sem dúvida isso não significa que o Senador e
ex-Ministro José Serra não tenha a sua qualificação.
Ele é, sem nenhuma contestação, uma das pessoas
mais qualificadas para ser candidato à prefeitura d<i
Capital de São Paulo. Mas S. Ex" naturalmente está
sofrendo na própria pele a repercussão das medidas
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tomadas pelo Governo Federal no que tange à política económica. O Governo até agora se limitou à
questão do combate à inflação, às medidas de caláter monetarista, deixando aumentar o desemprego,
as taxas de juros. E isso, naturalmente, tem o seu
reflexo, sobretudo na classe média, que é a mais
atingida pela aluai polftica económica.
Saúdo o lançamento do Plano, que, a meu ver,
vem a bom tempo, no sentido de tentar investimentos públicos para o Brasil, que é uma maneira de injetar recursos para a economia crescer, naturalmente seguindo o exemplo do nosso grande estadista
brasileiro, o ex-presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira. Juscelino criou, em 1955, o seu slogan de
fazer· o· Brasil crescer 50 anos em 5, lançou o seu
Plano de Metas e o cumpriu, só que com um cuida-do que o Presidente Fernando Henrique não teve.
· · Gostaria de chamar a atenção para o seguinte:
o Plano de Metas do ex-Presidente Juscelino KuMschek foi um plano lançado do ponto de vista genérico e setorial, sem especificações. Havia, por exem.
pio, :metas para atingir determinados números em
matéria de energia hidroelétrica, de construção e pavimentação de rodovias; industrialização do CentroSul, particularmente indústria automobilística e, afi•··
nal, a sua_meta síntese que era Bras ma.
Mas o atual Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso preferiu lançar um plano de metas, em boa hora, para tentar melhorar a capacidade
de investimento do Governo Federal e fazer a economia crescer, o que em si já é saudável, mas é um
plano específico.
Antes de me deter no assunto que propriamente me traz à tribuna e que tem a ver com esse Plano
de Metas, quero fazer uma crítica de alto nível. O
Senhor Presidente da República não poderia lançar
esse plano sem antes .ouvir os Partidos que o
apóiam, as Lideranças das duas Casas do Congresso Nacional, os segmentos importantes da sociedade brasileira, os Srs. Governadores de Estado, os
quais deveriam opinar a respeito do assunto. Sua
Excelência preferiu lançá-lo de surpresa, talvez para
evitar uma grande discussão sobre a sua elaboração. E, talvez pela pressa, é que o Plano de Metas
do Senhor Presidente da República não tenha incluído o projeto de transposição das águas do São
Francisco para o se mi-árido do Nordeste, o que para
nós, nordestinos, foi uma profunda decepção, inclusive porque o referido Plano contempla a Hidrovia
do São Francisco.
Não vejo como se possa deixar fora desse Plano de Melas um projeto dessa natureza, que vem

a
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sendo objeto de ampla discussão desde o Governo
Itamar Franco.
Agora, Sr. Presidente, passarei propriamente
ao projeto de transposição das águas do São -f'rancisco, com os elementos que tenho em mãos, com
as informações que me chegaram.
Esse projeto começou a ser mais amplamente
discutido no Governo Itamar Franco, mais exalamente em 1993 e 1994, quando era titular do Ministério da lntegraç8.o Regionai o ex-Deputado e ex-Ministro Aluízio Alves, que tomou-se de grande entusiasmo pela realização dessa obra, contagiando a
todos nós, nordestinos, particularmente aqueles que
residem ou que têm domicnio eleitoral, como é o
meu caso, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio
Grande do Norte e no Ceará, os Estados mais diretalnente beneficiados.
Quero dizer a V. Ex", Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que só no Governo Itamar Franco,
para termos uma idéia da importãncia desse projeto,
foram gastos dois bilhões de cruzeiros, para atenuar
os efeitos da grande seca que eclodiu na Região.
Naquela oportunidade, tivemos várias reuniões com
o Presidente ·Itamar Franco - eu, como Presidente
.do Senado; o Deputado Inocêncio de Oliveira, PresideQte da Câmara; o Senador Pedro Simon, Líder do
Governo, e várias lideranças e Ministros de estado -,
que teve o cuidado, para aplicar aquele volume de
recursos no Nordeste, de criar comissões comunitárias a nível federal, estadual e municipal.

O resultado foi excelente, porque, pela primeira
vez na história do combate às secas, tivemos no
Nordeste, uma rigorosa aplicação dos recursos. Não
houve uma só denúncia de desvio dos recursos do
Governo Federal alocados para o Nordeste para a
chamada indústria da seca, que hoje é coisa do passado. Na Paraíba, por exemplo, em convênio com o
Governo do Estado e com os municípios, com a fiscalização dessas comissões comunitárias, em nível
federal, estadual e municipal, fizemos uma série de
obras da maior importância, que vão desde o abastecimento de pequenos açudes a adularas, redes de
distribuição de água e de esgoto nas cidades, além
de estradas vicinais e perfuração de poços artesianos.
O fato é que as obras ficaram e estão lá para
serem visitadas por quem quer que seja.
Mas o fato para o qual quero chamar atenção é
que gastamos naquela seca dois milhões de cruzeiros, o que teria dado, naquela fase, para custear o.
chamado Projeto de Transposição das Águas do
São Francisco para o semi-árido nordestino.
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Então, quando insistimos na execução desse
projeto é justamente para que, quando houver outras secas naquela região, o- Governo Federal não tenha de novo que despender tantos recursos, porque grande parte daquela região será atendida com
águas que virão do São -Francisco:
Inicialmente, o Projeto Aluízio Alves, como era
chamado, objetivava uma vazão de 150 m/s de água
retirada do São Francisco. O objetivo principal era irrigação, especialmente na Chapada do Apodi, Ceará, e no Tabuleiro do Açu, no Rio Grande do Norte.
Custo total: US$1 t5 bilhão. Estudo de impacto ambiental: não realizado. Resistência forte dos Estados
da Bacia do São Francisco, da Chesf e Eletrobrás.
Beneficiaria a Bacia do Jaguaribe, Peixe-PiranhasAçu e, principalmente, Apodi, no Rio Grande do Nor-te.
Pois bem, ao ténnino do Governo Itamar Franco - repito que era Presidente do Senado e visitava
sempre S. Ex" para tratar de assuntos nacionais e
do Nordeste - perguntei-lhe o que faltava para se
i~iciàr a execução do Projeto de Transposição das
Aguas do Rio São Francisco. E S. Ex" me respondeu: "Lucena, já está tudo equacionado, já temos recursos. Estamos, inclusive, negociando recursos extemos através do Banco do Nordeste. A única coisa
que falta é o projeto de impacto ambiental. Se eu,
antes de sair do Governo, tiver esse projeto pronto,
iniciarei a obra. •

Veio a mudança de Governo, assumiu o_ Presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, nós, do
Nordeste, fomos procurar S. Ex", que disse estar
vendo a situação, tentando conciliar as divergências,
etc. Agora, vejo o que realmente aconteceu e o que
está acontecendo.
Em 1996, temos a faSe de reviSão do projeto
do Aluizio Alves. Quer dizer, o projeto inicial, que era
mais amplo, diminuiu. Eis as infonnações:
"Foi criado grupo de trabalho pelo Governo
atual, coordenado pela Secretaria Especial de Politicas
Regionais, que reavaliou o conceito de projeto anterior e
recomendou uma readequação do projeto básico, reduzindo a vazão de 150rn's para, no máximo, 60m/s.
Foi também recomendado elaborar os estudos
de impacto ambiental do projeto, considerando abacia doadora e as bacias receptoras.
Foram alocados pelo OGU/96 R$10 milhões
para reestudar o projeto, o que será realizado no período de 1996/1997.
-
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O Governo poaerá tomar uma decisão sobre a
obra em 1997, no segundo semestre, e poderá inciLJí-la no Plano de Metas, com início em 1998.
O novo projeto reduz ou elimina muitos iJ1!pactos, especialmente na geração da CHESF e nas
áreas receptoras. Praticamente não impacta a Bacia
do São Francisco. Também custará menos e beneficiará uma área mais abrangente.
O novo co.nceito d~ projeto cria água nas próprias "bacias receptoras, através da redução da evaporação nos grandes açudes do semi-árido, com um
ganho de 50% da vazão bombeada do São Francisco.
Ver esquemas do projeto. Os esquemas do
projeto estão anexados a essas infonnações.
O que se vê, Sr. Presidente- acho até que foi
razoável -. é que o atual Governo procurou, com essas medidas de reavaliação do projeto inicial do Governo Itamar Franco, mesmo reduzindo um pouco o
projeto, dirimir as divergências que poderiam haver
entre os Estados do Nordeste, particulannente no
que diz respeito à Bahia, ao que sei, e Minas Gerais
e talvez Sergipe. O fato é que, pelas informações
que temos, tudo isso foi muito bem equacionado, de
tal forma que hoje temos a seguinte situação:
"1 -Localização
- Derivação de no máximo 60m/s em Cabrobó
(PE), para as Bacias do Rio Jaguaribe (CE); Piranhas-Açu (PBIRN), Apodi (RN) e Paraíba (PB), no
Semi-Árido Setentrional.
- Uma das regiões mais críticas do País em
termos do déficit hfdrico e da segurança hídrica, essencial para a garantia do desenvolvimento sustentável.
2- Objetivos
- Beneficiar cerca de 6 milhões de brasileiros,
garantindo-lhes água indispensável à vida humana,
à manutenção dos rebanhos, ao saneamento básico
e à produção agrícola e industrial.
- Um alto risco de falta d'água inibe as atividades produtivas modemizantes, capazes de modificar
o qoadro de miséria e a desestruturação periódica
da economia do semi-árido pelas secas sucessivas.
- É preciso agir agora, por meio de uma obra
estruturadora, em vez de esperar que uma nova
seca catalise ações emergenciais de alto custo económico e social para a Nação e, em especial, para o
Nordeste.
- Pretende-se garantir uma segurança peiÔmenos igual àquela utilizada pelo setor elétrico para
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o racionamento de energia, ou seja, 95% de certeza
de que não faltará água.
- A transposição permite uma sinergia hídrica
nos grandes açudes do semi-árido, viabilizando urna
melhor ~peração dos açudes de ganhos expressivos
de água nas próprias bacias receptoras da transposição - para cada m/s de água transposta do São
Francisco, ganha-se quase meio m/s de água adicional nas bacias receptoras, isto é, além da água que
vem do São Fral1cisco, aproveitar-re-ão as águas
que estão ali depositadas em diversos açudes que
foram construídos, alguns deles desde 1932 no
semi-árido nordestino.
- A água da transposição induzirá melhor gerenclamelrto dos recursos hídricos dos Estados, por
ser onerosa, o que induzirá a melhor gestão e redu·
-zirá o desperdício.
"'

.

. 3. Custo
A revisão do projeto elaborado pelo extinto Ministério de Integração Regional, em 1994, possibilitará sensível redução dos investimentos- menos de
US$1 bilhão-, através de um projeto mais abrangente em área e com menor impacto na bacia do São
Francisco, pois retirará menos de 3% da vazão regularizada pelo reservatório do Sobradinho.
4. Impactos na Bacia do São Francisco - Minimos
- nas perdas de geração da CHESF: impacto
insignificante, pois é inferior à precisão das projeções de mercado de energia para a Região Nordeste,
com que trabalha o setor elétrico;
- a jusante do ~nto de derivação do Rio (Cabrobó): impacto também insignificante, pois a vazão
a ser retirada, de no máximo 60 m/s, é menor do
que o grau de precisão da medição da vazão do rio
(2000 m/s), regularizada por Sobradinho;
- na navegabilidade do São Francisco: não há
impacto negativo, pois a derivação fica a jusante do
trecho navegável do rio;
- na irrigação dos Estados de montante da
Bacia - Minas e Bahia: não há impacto, pois é urna
vazão muito inferior às demandadas pelos projetos
de irrigação . no Vale do São Francisco e não se
pode contar um impacto duplicado, simultaneamente
na geração de energia (o que é correto, mas pouco
expressivo) e na irrigação (o que não é real). Não há
justificativa técnica para os receios manifestados pelos Estados da Bacia com relação ao projeto.
- no uso do solo da Bacia do São Francisco: a
bacia vem sendo degradada nas últimas décadas
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pelo __processo de ocupação económica fomentado
regionalmente - logo, são necessárias ações para
deter o desmatamento, controlar a erosão, estabilizar as margens fluviais, etc -, porém, tais ações< lndependem do Projeto de Transposição, que de nada
refletirá na ocupação da bacia
- no meio ambiente das bacias receptoras: o
Projeto de Transposição não provocará impactos
ambientais significativos nas bacias receptoras das
águas. uma vez que as vaZões são muito inferiores
àquelas anteriormente planejadas (1994) e são da
mesma ordem de grandeza das descargas que transitam freqüentemente nos rios intermitentes do
semi-árido no perfodo de chuvas. Na verdade, o projeto, em sua nova abordagem técnica, Irará benefícios ambientais nele incorporados, desde sua concépção".
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que, com esses subs(dios, já temos em

mãos a perfeita concepção de um projeto que dirime
todas aquelas divergências que havia
Como há dez milhões alocados pelo Governo
para a revisão do projeto de 1994 para 1996 e para
o !)studo de impacto ambiental, que já estão em andamento, não vejo ~r que não incluir o Projeto de
Trans~sição das Águas do São Francisco para o
semi-árido do Nordeste no chamado Plano de Metas
do Senhor Presidente da República.
· '-...
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço, com
muita honra V. Ex".
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, V.
Ex" volta a tratar, com muita propriedade, dos problemas relativos ao Nordeste. Note V. Ex" que, com
relação ao Nordeste, ocorre o que se tem verificado
quanto ao conjunto das regiões do País. O que, em
verdade, falta é o planejamento que assegure a continiJidade das realizações. E mais: quando se elabora um programa como o recente "Brasil em Ação",
que não é um plano, mas um conjunto de programas
múltiplos que produzirão ou não efeitos na medida
em que forem efetivamente cumpridos, faltando o
essencial, que é a coordenação geral de todos os
programas, dificilmente o "Brasil em Ação" alcançará o seu objetivo. Atente bem para isso o Presidente da República, para não lhe ocorrer, no caso,
o que já tem ocorrido com outros programas de
seu Governo.
-O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• está
coberto de razão. Inicialmente, eu já havia coloca-
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do mais ou menos essa questão, quando chamei
a atenção inclusive para o chamado Plano de
Metas do ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
que foi diferente. Ele foi colocado, genérica e se-·
torialmente, já com os recursos alocados e dentro de uma política de desenvolvimento que' ésta-·

:et~~:7~:::;~: f~i ~~~íl~.quE! -~erminou
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o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa
concede um minuto a mais, para que V. Ex" permita
· o aparte e encerre em seguida, porque já uttrapas· samos em 10 minutos a Hora do Expediente. • '
0 Sr. Gersan camata _ sr. Presidente, àgradeço a generosidade de v. Ex" para cumprimentar,

com a

mais uma vez, o Senador Humberto Lucena, que
._., não deix~. passar nenhur,i) . assunto importente da
Na verdade, a llnica-. cois~Ú' 'nobre'~senador' · , . vida nacional, para,' com sua experiência, colocar a
Josaphat Marinho, que saúdo no!lançamérrtp,des-:.;-:,.:,sua opinião 'e 'Orientar.' não só os parlamentares,
se projeto é que, pelo menós, dá tim sinal dé que ,, , :· 'mas o próprio Poder Executivo. o que vejo, ilustre
o Governo começa a' se praocupar·êom'à·retoma-.""''·· .. Senador Humberto Lucena, ex-Presidente desta
da do crescimento económico, com investimentos
Casa, é uma carta de intenções do Governo, Janpllblicos, custeados com recursos do Tesóúro para
çada - entendo eu - inopinadamente, pois não
obras pllblicas de fundamental importância, sobrehouve consulta a quem quer que seja. Deve ter
tudo obras de infra-estrutura. Porque não adiansigo algum técnico que bolou isso e disse: "Presi-tam, como disse, apenas medidas monetatistas de
dente, estão chegando as eleições, o pessoal vai
dizer que o Senhor não tem metas. Vou preparar
combate à inflação. A inflação caiu, todos estamos
umas metas aí. • Nós fomos extremamente criticabatendo palmas, mas, hoje, o que queremos é
crescimento económico,. é a queda dos. juros,' é
dos, ·senadores e Deputados do Espírito Santo,
porque não demos a nossa opinião. Ora, ninguém
uma política de renda e de emprego, para que so-,
bret~do a maioria da população brasileira, que
a pediu! E esse plano ainda passará pelo Congresso Nacional, pela Comissão de Orçamento e,
está desempregada ou subempregada, possa reativar as suas atividades e participar assim do decertamente, aí sim, sofrerá uma espécie de ventisenvolvimento nacional.
lação, de oxigenação, da opinião pública brasileira
Gostaria, ao terminar, de enfatizar - louvando .
através dos seus representantes na Câmara e no
as palavras do Senador Josaphat Marinho- que não
Senado. Cumprimento .V.. Ex" pela oportunidad~
posso conceber que um projeto dessa envergadura,
das colocações que faz, dtzendo que há necessJdade dessa vigilância do Co~g_r:sso: ~ue é cobracomo o da transposição das águas do tio São Franda permanentemente pela op1mao publica.
cisco para o semi-átido nordestino, não conste do
Plano de Metas, já que o plano desceu a especificaO SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V.
ções; consta lá, por exemplo, a hidrovia do São
Ex" pelas suas palavras, que muito me sensibilizam.
Francisco. O plano deveria ser mais genérico. Como
Devo dizer que, no início do meu pronunciamento,
já foi especificado, trago a minha estranheza, em
antes de sua chegada ao plenário, a primeira colocação que. fiz foi justamente a falta de audiência dos
nome do Governador José Maranhão, da Bancada
do PMDB da Paraíba no Senado e na Câmara vários Segmentos da sociedade, dos empresários,
creio que de todo o Nordeste - diante dessa omisdos partidos políticos que apóiam o Governo, das lisão imperdoável.
deranças no Congresso Nacional, dos governadores, das Bancadas, antes do lançamento do Plano
Apelo ao Senhor Presidente da República para
que, no menor prazo possível, possa rever essa pode- Metas.
V. Ex" tem toda razão. Vamos em frente e vasição, sobretudo quando se sabe- como provei aqui
- que o atual Governo já tem em mãos todos os elemos ver se, de agora em diante, pelo menos o Gomeritos para rever tecnicamente esse projeto, como
vemo começa a injetar recursos públicos em investimentos essenciais para a retomada do crescimento
também os recursos para chegar ao projeto de irneconómico, e assim possamos começar uma nova
pacto ambiental e abrir caminho para o início da
política de emprego e de renda para salvar a maioria
execução da obra até 1988.
O Sr. Gerson camata - Permite-me v. Ex" um
do povo brasileiro.
Sr. Presidente, muito obrigado.
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pediria licença
a V. Ex", Sr. Presidente, para, em homenagem ao
Senador Gerson Camata...

DOCUMENTO A QUE SER REFERE
O SR. HUMBERTO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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A partir dessas preiTÜssas. foram seleciol\ados determinados projetas. tanto
na área de infra-estrutura. como na área social. Esses projetas. sendo básicos no sentido
acjma especificado. tem ainda a característica de guardar entre si estreita relação de ~
compl.ementaridade e sinergia espacial. Relação necessária. no caso dos projetas de infra·
estrutura. a que se constituam e se fortaleçam redes integradas 'de transporte, energia e
telecomunicações,' indispensáveis quer para viabilizar' em todas as suas potencialidades
investimentos já iniciados pelo setor privado, quer para criar novas oportunidades de
----..
investimento. Relação necessária também no caso "aos._ programas sociais.. para que as
'

po!ítícas de governo resultem em efetiva melhoria das condições de vida da população
brasileira.
'•,

A melhoria das condições de vida da população brasileira é. hoje, a ~ina.só
.

.

,,

'

.

~-.,

vez. um objetivo desejável do ponto de vista da coesão social e do fortalecimento do ·

'

: regime democrático e um requisito necessário à sustentação do crescimento econõrrÍico
no longo prazo. As mudanças decorrentes do~ processos associados de globalização
económica e aceleração do avanço tecnológico condenam ao fracasso as estratégias de
desen\:olvimento apoiadas na oferta de mão-de-obra barata e desqualificada. Hoje os
investimentos tendem a migrar para espaços económicos em que existam condições
sociais compatíveis com padrões elevados de qualidade na produção. notadamente no
que toca aos níveis de instrução da mão-de-obra. mas também ás suas condições de vida
de modo m;Us amplo. De tal modo que países empenhados em ter participação relevante
nos fluxos de investimento. comércio e tecnologia estão obrigados a melhorar de modo
sustentando e permanente as condições de educação. saude. saneamento e habitação de
sua populaçao.
Daí que. além de individualmente importantes e complementares dentro de
suas respoctivas áreas. os projetas sociais e de infra-estrutura selecionados estão
estreit:imerlt~

associados entre si. Na verdade. eles formam ambos um uníco conjumo

voltado para a dupla tarefa de inserir de modo competitivo 9 pais na economia mundial e
progredir no esforço permanente de superar os atrasos sociais que carregamos há
séculos. viste que esses são processos que se alimentam mutuamente.

-

'
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A seleção desses projetas obedece a uma finalidade operacional específica:
submeté·los, a panir de agora. a um esquema especial de gerenciamento, de modo a
redobrar
e dos.. investido~es
.. - . ' . .a segurança do. governo. da. s.ociedade
.
.
. . .. . internos
.
. e externos
quanto a sua efetiva
realização. A característica fundamental_
desse esquema de
.
.
-

-

•'

.

1

,·

'

.

'

gerenciamento
é,. ponanto. estar inteiramente
orientado
para. 'a produção
.
..
.
.
.
.
. dos resultados
.
·~

~

~

pre!end!dos.

-

co~

''

•'

'

os quais o governo. de modo publico. e tr.an_sparente. se compromete

(conforme item a seguir).
Dessa maneira, quer-se alcançar quatro objetí\·os conexos: Primeiro, orientar
· o'.pro-~e;s~-~rçamentário no biênio 1997-1998, com vistas a assegurar recursos para as
prioridades definidas. Segundo. através dé um sistema de -· acompanhameillo
permanentemente
alimentado
por informações
atualízadas
de. cada-. um dos projetas,
..
"'
' .•
·.
. . .
.
'
... .. . . . : .
permitir a solução prema e objetiva de eventuais dificuldades na sua execução. Terceiro,
'
informar : de modo preciso e adequado investidores cujas . decisões dependam do
'

--

~

andamento dos. projeto selecionados, de tal

mo_d~_-a

maximizar os efeitos multiplicadores

do~

projetas selecionados no próprio deéorrer de sua execução. Quarto, por meio da
divulgação competente dos resultados objetivos em cada uma das etapas-chave do
projeto, mobiliza•

~úmero

crescente de agentes públicos e privados, nacionais e externos.

para que se crie ambiente ainda mais favorável ao investimento no Brasil.
Vale notar. por fim. que, em conformidade com o empenho continuado em
favor da construção de um regime fiscal estruturalmente equilibrado. o programa
respeita os limites orçamentários definidos. com o objetivo de promov~r o ajuste gradual
das comas públicas. 1 A observància desse objetivo exigiu realismo da parte do governo
na definiião de metas. Exigirá. além disso. esforço adicional importante no controle dos
gastos CQrrentes (pessoal. beneficias previdenciãrios e outros custeios). bem como um
esforço inédito de articulação dos investimentos públicos e privados. compreendido no
desafio 2ereacial com o qual o governo está se comprometendo em definitivo.
1

. Saliente-se~ respeito que o conceito de imcsumcmo aqu1 odo1odo c mn1s amplo que o conceito que

onc:nta 3 formlllaç.1o d:t ~~n orçamcnt:\.nn. J:l que algumas mbncas corrcspond~ntcs

.1.

··auv!dad..:s··. tal

como definidas Oo orçamento. r.:pn:-scmam. n:t. \Crdadt!. c como ta1s s-io :Jqu1 consld..:r:J.das.
in\'esttmcn1os na capacltaçao d~ recursos humanos.

.
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INTENSIFICAÇÃO DO GERENCL\1\lENTO
O gerenciamemo da implantação dos investimentos é o fator critico de •
sucesso dessa iniciativa governamentaL O porte .e a complexidade dos projetes
demandam uma postura gerencial decididamente orientada para resultados e com grande
capacidade de motivar e mobilizar todos os agentes econõmicos e• sociais executores e
beneficiários desses investimentos.

A esse respeito, importa notar que a execução dos projetes ocorrerá num
contexto de escassez de recursos, de interdepehdência entre investimentos públicos e
privados. de conjugação de ações federais. estaduais e municipais. de articulaçao com
projetes de países da região e de demandas sociais e econõmicas prementes. Nessas
'

:condições. teremos que intensificar a gerência dos empreendimentos. confomie os
seguintes princípios orientadores:

Definição áo Empreendimento. Cada empreendimento deverá ser objeto de
um ajuste preciso e inequi\·oco de seus objetivos. metas e diretrizes de implantação, com
especificação dos indicadores de desempenho referentes à qualidade, aos custos e aos
prazo,.

b~m

como especificação dos cronogramas tisico e financeiro. consistentemente

com os recursos aprovados e suas fontes.

Organi::ação

tio

Empreendilmmto.

9

l!erenciamento

de

cada

empreendimento deverá ser atrihuido a um executivo da entidade resoonsável pela
implantação do investimento. Esse profissional atuará. no àmbito da entidade. em
dedicaçãQ txclusiva. e contará com os recursos humanos, tisicos e financeiros
necessários. O gerente devera ser formalmente indicado. observando-se as disposições
legais e estatutárias. segundo uma norma de coordenação que lhe proporcione a
autoridade necessária para atuar matricialmente. dentro e fora da entidade executora.
para implementar o projeto. conforme o planejamento aprovado. Essa delegação de
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autoridade. indispensavel

a eficácia
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do gerenciamento. não substitui a autoridade e a

ação dos g"stores dos respectivos ministérios e de suas entidades responsáveis pelos ,
e1J1preendi!l1fntos.

Cronograma Global i/o Emprcemlimento. Cad~ gerente _deverá ajustar o

cronograma global do empreendimento. com a indicação das datas de conclusão de
etapas sigrúficativas de sua implantação. para facijitar o gerenciarriénto, orientar o
planejamento de projetes de terceiros relacionados aos investimentos em questão, bem
como motivar todos os agentes económicos e soçiais envolvidos no projeto.
Acompanhame~~to

da Execrrção. A superação dos entraves à implantação

dos investimentos exigirá ação constante' e pró-ativa do gerente do empreendimento e ·
de todos os gestores com responsabilidade d!5eta. ao longo da linha de autoridade,
especialmente do lvlirústro e do E:-cecutivo Principal da entidade responsável pela
impla11tação do investimento.
Informações. O processo de implantação dos investimentos deverá gerar um

fluxo de informações gerenciais, com objetivo de subsidiar os gestores, em todos os
ruveis, sobre o andamento dos trabalhos e eventuais entraves. Essas informações serão
processadas e disserrúnadas. pelo Mirustério do Planejamento e Orçamento. para facilitar
a coordenação geral do conjunto de investimentos. bem como para agilizar o processo de
tomada de decisão de parceiros. investidores e organismos de financiamento.
frocesso de lmplmrtação. Por último. mas de impon:ància fundamental. a

definiÇão do processo de condução de cada empreendimento. mediante as direm:es
implamação. O empreendimento deve ser visto como um investimento da

d~

sociod~de,

com objetivos económicos e sociais específicos. Mas também como um processo que
possa produzir efeitos colaterais benéficos para a modernização do Pais. As diretrízes de
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implantação dos empreendimentos devem assim fomentar um proc~sso mais geral de
mudança. tão imponante quanto os resultados finais do empreendimento. A construção.
d~

parcerias com os governos estaduais e municipais: a complementaridade de ações com

o setor privado nacional

~

estrangeiro: o fonalecimemo da integração com países

vizinhos: a preservação ambiental. o desenvolvimento cientifico e tecnológico ~ todos

.

..

esses são efeitos colaterais positivos que devem ser estimulados no curso do processo de
gerenciamento. Em sintese. trata-se de fazer do esforço de· investimento um

v~tor do

processo mais amplo de mudança.

Nessa perspectiva, a inte(lsificação do gerenciamento desses investimentos
bàsicos tem também por objetivo ampliar a capacitàção gerencial do aparelho do Estado,
para desenvolver talentos e disseminar metodologias. em beneficio da implementação.
:cada vez mais eficiente, da totalidade dos investimentos do Governo FederaL

Em resumo, os resultados esperados com a intensificação do gerenciamento
dos projetes selecionados são:
l. criar ambiente favorável ao investimento privado nacional e estrangeiro;
2. promover o crescimento sustentável;
3 · gerar empregos em quantidade compatível com a expansão da força de
· trabalho;
4. reduzir as disparidades sociais e regionais.

'

INVESTIMENTOS BÁSICOS PARA O DESENVbLVIMENTO
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Ata da 121ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de Agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª· legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Valmir Campelo
José Eduardo Outra e Romero Jucá
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)· . •
O SR •. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sob
a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romero _Jucá, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

. AVISO
.DE. MINISTRO DE ESTADO
: N° 58196, de 14 de agosto de 1996, do Ministro de
Política Fundiária. referente ao Requerimento n" 375, de.
1996, de informações, do Senador Lúdio Coelho.
: . ~ informaÇões foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
· O requerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA-CÂMARA DOS DEPUTADOS
.. ' .
..
N• 150/96, de 15 do corrente, encaminhando,
para os devidos fins, autógrafos do Projeto de. lei da
Câmara n• 1."\4; de 1992 (n• 4.556189, na c;a~ de.
origem), que disp6e sobre as restriç5es ao uso e à
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 4 2 do art. 220 da Constituição Federal, sancionado e transformado na Lei n• 9.294, de
·.
15 de julho de 1996;
N° 151/96, de 15 do corrente, encaminhando,
para os devidos fins, autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara n• 102, de 1993 (n• 2.801/92, na Casa de
origem), que altera dispositivos dos Decretos-Leis
nOs 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente, sancionado e transformado na Lei n•
9.299, de 7 de agosto de 1996; e
· ·N• 152/96, de 15 do corrente, encaminhando,
para os devidos fins, autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara n" 4, de 1996 (n• 1.156/95, na Casa de ori-

.

gem), de iniciativa do Presidente da República, que
regulamenta o inciso XII, parte final, do art s• da
Constituição Federal, sancionado e transformado na
Lei n• 9296, de 24 de julho de 1996.

. PARECERES
PARECER N" 460, DE 1996
Da Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de

Decreto Legislativo n• 38, de 1996 (n•
210195, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento e de Telemedida Situados em
Território BrasDeiro, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Agência Espacial Européia, em 3
de mato de 1994, em Paris".
Relator: Senador Epitácio Cafeteira
I - Relatório
Em mensagem acompanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado, interino, das
Relações Exteriores, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu à deliberação do Congresso Nacional o texto do Acordo para o Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastreamento e de
Telemedida Situados em Território Brasileiro, celebrado entre o Governo da República Federativa do ·
Brasil e a Agência Espacial Européia, em Paris, em
3 de maio de 1994.
A Comissão de Relações Exteriores da Câma- ·
ra dos Deputados apresentou Projeto de Decreto L~
gislativo, aprovando o texto do Acordo, que recebeu
pareceres favoráveis das Comiss5es de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, de Defesa
Nacional, de Rnanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação, daquela Casa.
A matéria chega ao Senado, tendo sido distnbu fda a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional para receber parecer quanto ao mérito.
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li-Análise
A Polftica Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais - PNDAE, elaborada pela
Agência Espacial Brasileira em cumprimento ao item
11 do artigo 3" da Lei· n• 8.854, de 1O de fevereiro de
1994, e aprovada pelo Presidente da República, norteia as ações governamentais no setor ao uso exclusivamente pacífico do espaço e estabelece diretrizes
referentes à cooperação internacional em atividades ·
espaciais, como forma de acelerar a aquisição de
competência técnico-cientffica e o desenvolvimento
próprio de sistemas espaciais, propiciando condições para que o setor produtivo possa adquirir competitividade, em mercados de bens e serviços espaciais,.em nfvel internacional.
Essas diretrizes destacam, em particular, o in..centivo ao estabelecimento de parcerias que favoreçam o intercâmbio de pessoal de instrumentação e
de dados, assim como o aproveitamento de oportunidades. de cooperação no âmbito da engenharia e
tecnologia de sistemas espaciais ·e correspondentE~
infra,_-estrutura. ·
·.o ·Acordo assinado pelo Governo brasileiro
com a Agência Espacial Européia enquadra-se nessas diretrizes da PNDAE, ao promoyer o rastreamento de_satélites. Ele vem substituir compromisso
anterior firmado entre as partes em 20 de junho de
1977, dando prosseguimento à cooperação então
estabelecida e convertendo-se em versão atualizada ·
daquele acordo, necessária em conseqüência da
maior densidade e crescente dinamismo das atividades espaciais do Pafs.
A colaboração com a Agência Espacial Européia tem-se revelado muito proffcua, ao longo dos
anos, para o nosso Pafs. Ainda na vigência do acordo de 1977, foram desenvolvidas atividades que promoveram a formação de técnicos brasileiros no campo da tecnologia de lançadores de satélites e a introdução, no Brasil, de tecnologia de ponta na área espacial, acelerando o desenvolvimento de novos
equipamentos e consolidando a competência brasileira em sistemas espaciais. Constituem exemplos
eloqüentes a especificação e instalação do Laboratório de Integração e Testes do INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos
Campos, único do gênero na América Latina, inaugurado em dezembro de 1987, assim como o estabelecimento de uma rede de comuniCação de dados
entre o INPE e o CNES - Centro Nacional de Estudos
Espaciais, na França, e o suporte cruzado do CNES
ao lançamento do satélite brasileiro de comunicações Brasilsat.
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Desde junho de 1995, o CNES e a Agência Espacial Brasileira estabeleceram uma linha de cooperação envolvendo o desenvolvimento de sistemas
propulsivas de mini-satélites, capazes de equipar satélites brasileiros de telecomunicações em órbita baixa e o satélite brasileiro de observação da Terra,
ambos projetes em desenvolvimento no âmbito da
Missão Espacial Completa Brasileira Essa cooperação contará com a pàrticipação de sociedades industriais européias.
Esses desenvolvimentos evidenciam uma clara
intensificação das relações entre Brasil e a Agência
Espacial Européia na área da tecnologia espacial,
reforçada, ainda, por entendimentos recentes que visam ao desenvolvimento conjunto de um mini-satélite de experimentação cientifica.
Em seu artigo I, o presente Acordo reitera os
termos do acordo precedente, de 1977, ao autorizar
e garantir a utilização das instaiações do campo de·
lançamento de Natal para o Programa Ariane; para
tanto, a parte brasileira se compromete a promover
a adaptação do equipamento do campo de lançamento, fornecendo a infra-estrutura necessária e autorizando a instalação de novos equipamentos da
·Agência Européia A parte brasileira deverá, ainda,
assegurar a manutenção das instalações do centro
de lançamento em condições operacionais apropriadas à boa execução dos lançamentos Ariane, procurando, inclusive, dentro do possfvel, oferecer-lhes
prioridade diante de outros lançamentos efetuados a
partir do centro.
A base de Alcântara poderá, também, vir a ser
utilizada pelo programa Ariane, mediante condições
específicas a serem estabelecidas entre as partes,
em um Termo de Ajuste.
As partes designam, como executores do Acordo, pela Agência Espacial Européia, o Centre Nacional de Estudos Espaciais e, pelo Governo brasileiro,
a Agência Espacial Brasileira, na qualidade de órgão
sucessor da extinta Comissão Brasileira de AtividadeS Espaciais.
A Agência Espacial Européia assume os custos
dos serviços presiados pelo centro de lançamento para
os lançamentos Ariane, agindo na qualidade de intermediária do Centro Nacional de Estudos Espaciais.
O Acordo estabelece que as instalações e os
equipamentos do centro de lançamento que tenham
sido objeto de atualização permanecem propriedade
do Governo brasileiro, inclusive aqueles cujo financiamento tenha sido assegurado, total ou parcial·-·
mente, pela Agência Européia. Já os equipamentos
adicionais novos necessários para os lançamentos
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Ariane terão seu regime de propriedade e suas modalidades de instalação e utilização definidos conjuntamente por ambas as partes signatárias do Acordo, ficando estabelecido que estarão à disposição
do Governo brasileiro para serem utilizados nas atividades espaciais realizadas com fins exclusivamente pacfficos, sob sua responsabilidade.
As áreas de tecnologia que forem objeto de
transferência de informações, bem como o acesso dos
técnicos brasileiros a tais informações serão definidas
de comum acordo entre as partes signatárias. O Governo brasileiro facilitará as providências administrativas tomadas pela Agência Européia, e esta se compromete a envidar esforços para facilitar a formação de
pessoal técflico e de fornecer, à parte brasileira, roda
forma de assistência no quadro da sua missão.
A utilização de fre<jüências rádioelétricas necessárias às atividades do centro de lançamento de Natal será autorizada pelo Governo brasileiro observada a legislação brasileira em vigor. Será, também
assegurada, à Agência Européia, o acesso às redes
brasileira e internacional de telecomunicações.
'
·Para .as atividàdes do centro de lançamento, a
Agência Européia gozará de isenção das taxas alfandegária de importação e exportação, referentes a
equipamentos e material de reposição, bem como a
aparelhos-de medidas de sua propriedade que não
tenham similar nacional.
O Acordo prevê o intercâmbio dos dados técnicos e científicos relativos à utilização dos equipamentos de telemedida e de rastreamento, comprometendo-se as partes a não os divulgar a terceiros,
sem prévia autorização da outra parte.
Em caso de surgir qualquer controvérsia relativa à
execução ou à inte~pretação do Acordo, que não alcance solução amigável entre as partes poderá ser estabelecido um tribunal de arbitragem, a pedido de uma elas
partes e de comum aco.rdo entre os signatários.
A duração do Acordo foi estabelecida em quatro anos, podendo ser prorrogada por entendimento
entre as partes. As disposições acordadas poderão
ser modificadas por concentimento mútuo, a pedido
de uma das partes, as modfficações entrando em vigor após troca de notas entre o Governo brasileiro e
a Agência Espacial Européia. O Acordo poderá, ainda ser denunciado em caso de força maior ou qualquer acontecimento que impeça definitivamente uma
das partes de cumpdr suas obl'igações •..
· Essas disposições, constantes do presente
Acordo, evidenciam a atualização e consolidação do
compromisso firmado entre o Governo brasileiro e a
Agência Espacial Européia, em 1977, oferecendo
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ao Pafs, por meio de atividades de cooperação e
parceria, novas oportunidades de acesso a tecnologias e equipamentos na área espacial.

III- Voto

.'

Ante o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Decreto legislativo n• 38, de 1996, por
considerá-lo em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e
de relevante importância para a pror'noção do desenvolvimento técnico-cientffico do Pafs, bem como um
instrumento de expansão das oportunidades de cooperação no âmbno da engenharia e tecnologia de
sistemas espaciais e conrespondente infra-estrutura.
Sala da Comissão, 15 de agosto de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Epitaclo
Cafeteira, Relator- Pedro Simon- Nabor JúniorLúdio Coelho- Romeu Tuma- Benedna da Silva
- Joel de Hollanda - Caslldo Maldaner - José
Agrlpino- Emília Fernandes- Sebastião RochaBernardo Cabral - Hugo Napoleão - Geraldo
Melo.
PARECER N° 461, DE 1996

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto legislativo nO 60, de 1996 (nO 250,
de 1996, na Cãmara dos Deputados), que
"trata das modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da Corporação fnteramerlcana de Investimentos, promulgado por meio do Decreto Legislativo
n°13, de 30 de junho de 1996 e do Decreto
n"93.153, de 22 de agosto de 1986"~
Relator: Senador Guilherme Palmeira
I - Relatório
Nos termos da Constituição Federal, art. 49, inciso I, e das di:;posições regimentais pertinentes à
tramitação da matéria constante na proposição em
apreço, encaminha-se a esta Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de
Decreto Legislativo n• 60, de 1996 (n• 250, de 1996,
na Câmara dos Deputados), que "trata das modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo
da Co1p0ração lnteramericana de Investimentos,
promulgado por meio do Decreto Legislativo n• 13,
de 3ô cier junho de 1996, e do üecreio n• 93.153, de
22 de agoSto de 1986".
Acompanha a mensagem presidencial exposi:.
ção de motivos do Ministro de Estado de Planejamento e Orçamento, da qual cabe destacar.
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"A Corporação lnteramelicana de Investimentos (CU), organismo afiliado ao Banco lnteramelicano de DesenvoMmento, cujo propósito
é promover o desenvoMmento do setor privado
dos. países latincramericanos e canbenhos,
preferencialmente pequenas e méãJaS empresas, vem realizando, ao longo dos dois últimos
anos, uma ampla reestrutumção visando otimizar a utilização dos fimilados recursos financeiros da instituição e aprimorar seus procedimentos operacionais. Como parte desse processo,
foi constituído um Comitê Especial para avaliar
a rentabilidade e traçar as orientações futuras
da Corpomção, tendo sido recomendados, ao
. . ljnal do trabalho, ações de curto e longo prazos
com o objetivo de reverter o quadro atual. •
. Nesse contexto, .e como fruto desse
esforço coletivo, a Administração da Cll
apresentou um Plano de Ação para o triênio .
1995-97, o qual foi aprovado em 2 de junho
de 1995 pela Assembléia dos Governadores
da Corporação, tendo merecido o voto favo~rável do Governo Brasileiro em 30-5-95. O
referido Plano de Ação apresenta estratégia
financeira e operacional cuja preocupação
principal é buscar um equilíbrio entre os objetivos do organismo como agentes de desenvolvimento e o nível de rentabilidade necessária para garantir sua solidez, à luz das
limitações financeiras que a Corporação ora
enfrenta.
Entretanto, conforme já previsto no
Plano Trienal de Ação, a implementação total das estratégias ali traçadas requer a alteração de alguns artigos do Convênio Constitutivo da CU, de forma a garantir maior flexibilidade às futuras ações da Corporação. As
emendas reportam-se aos seguintes itens:
a) ampliação ·do conceito de membro
da CU, permitindo a adesão de pafses não
pertencentes ao Banco lnteramericano de
Desenvolvimento;
b) elevação da capacidade de endividamento de 1:1 para 3:1; e
c flexibilização da exigência de propriedade regional para as empresas beneficiárias, tomando-se elegíveis aos recurscs
da CU - em casos limitados a serem aprovados pela Diretoria Executiva - pequenas e
médias empresas cujo capital acionário pertença majoritariamente a acionistas não regionais.

r
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Visto que o Plano Trienal de Ação já
foi aprovado pela Assembléia de Governadores da CU, caberia agora providenciar o
encaminhamento da matéria ao Corigresso
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 06creto Legislativo n• 13, ·de 30-6-86, e do Decreto n" 93.153, de 22-8-86."
Trata-se, conforme se verifica, da leitura das
modificações propostas, de iniciativas deste organismo internacional, filiado ao BID, voltadas a sua rees-truturação.
· ·
]'lesse sentido, a Administração da Corporação
propôs à Assembléia de Governadores um plano de
Ação para o triênio 95/97, que contempla a alteração
de alguns artigos do Convênio original. Cumpre ressaltar que tal revisão deve ser chancelada pelo Congresso Nacional, nos termos do permissivo constitucional brasileiro, art. 49, inciso I, supracitado.
Tais alterações reterem-se "a ampliação do conceito de membro da Corpomção, que se abre inclusive
:a pafses não membros do BID; ao aumento da capacidade de encfiVidamento; e à possibilidade de que também empresas cujo capital acionário pertença majoritariamente a acionistas não regionais recebam investimentos diretos. No que diz respeito a essa última modificação, cabe ressaltar que esses casos serão limitados à aprovação da Diretoria-Executiva e estarão, ainda, restritos a empresas que !J€'"em um significativo valor agregado local que de outra maneira não se obteria".
É o relatório.
li-Voto
Incumbe a esta Comissão, nos termos regimentais, manifestar-se precipuamente sobre a conveniência e oportunidade dos atos internacionais previstos-no art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse sentido, podemos constatar serem as
alterações objeto da presente análise de todos compatíveis com os interesses do Brasil, em nada conflitando com o ordenamento jurfdico brasiteiro,-seja de
natureza constitucional ou intra-constitucional, pelo
que somos peta aprovação do presente Projeto de
Decreto Legislativo n• 60, de 1996, ademais constitucional, legal e versado em boa técnica legislati""· .
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1996. :Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator - José Agripino - Lúdio
Coelho - Epitacio Cafeteira - Emitia Fernandes -

-
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Pedro Simon - Nabor Júnior - Romeu Tuma Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Geraldo
Melo - casRdo Maldaner - Hugo Napoleão- Joel
de Hollanda.
PARECER N" 462, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n' 61, de 1996 (n' 244,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômico-Comercia~ 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".
Relator: Senador Sebastião Rocha
I - Relatório
Em consonância com o art 49, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
submete à consideração do Senado Federal o texto dd
Acortlo sobre Cooperação Econômico-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 Senhor Leonid
Kutchma, Presidente daquele país.
O objetivo do documento analisado é intensificar relações bilaterais em bases mutuamente vantajosas, com vistas ao desenvolvimento da cooperação econômico-comercial.
li-Análise
Trata-se de um instrumento rotineiro, entre parceiros comerciais, que prevê facilidades e concessões bilaterais destinadas a: fortalecer e diversificar
formas de vínculos econômicos; explorar novas fontes de abastecimento e novos mercados; fomentar
fluxos de investimentos e intercâmbio de tecnologia;
estimular e proteger investimentos num clima favorável, à base dos princípios de não discriminação e de
reciprocidade. O que deve ser realçado no presente
acordo, peJa sua especificidade, são duas características que ostenta: 1) as Partes conceder-se-ão reciprocamente o tratamento de nação mais favorecida em todas· as esferas da cooperação económicocomercial somente após a acessão da Ucrânia à Organização Mundial de Comércio (OMC); 2) as Partes
se reservam o direito de não aplicarem, entre si, as
mesmas vantagens, facilidades, franquias e privilégios que concedam ou venham a conceder a terceiros países, em razão de sua participação em zona
de livre comércio, união aduaneira, mercado co-
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ou outro acordo de integração económica do
qual seja membro.
A primeira ressalva é conseqüência lógica do
fato de que a Ucrânia ainda está cumprindo as COIIãJções necessârias para aceder à OMC, tendo em vista
o seu desmembramento recente da União Soviética.
A segunda restrição também se explica pelo
fato de Brasil e Ucrânia participarem de blocos económicos diferentes, que CGncedem a seus membros
certos tipos de vantagens, qtle não podem ser outorgadas a estados terceiros.
Além da criação de uma Comissão Mista lntergovemamental para tomá-lo operacional, o Acordo prevê
modos de solução de eventuais controvérsias e é reãJgido em português, ucraniano e inglês, prevalecendo a
versão inglesa em casos de divergência
Não há nada no texto que desaconselhe a sua
aprovação, sob o ponto de vista jurídico-constitucional-regimental.
No mérito, ele é altamente recomendável tendo
em vista que, segundo o ltamaraty, a Ucrânia elegeu o
Brasil como parceiro privilegiado na América Latina.
III- Volo

• Nosso voto é, portanto, pela aprovação do projeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1996, que, certamente, produzirá bons frutos para os parceiros que
por ele se vinculam.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1996. Antonio Csrlos Magalhães, Presidente - Sebastião
Rocha, Relator- Epitácio Cafeteira - Lúdio CoelhoPedro Simon - Nabor Júnior- Romeu Tuma- Benedita da Silva - Joel de Hollanda - Emília Fernandes - Cssüdo Maldaner- Bernardo Csbral -Hugo
Napoleão- Geraldo Melo- José Agripino.
PARECER N• 463, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 63, de 1996 (n' 285,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
• 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
Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasí~ lia, em 25 de outubro de 1995.
Relator: Senador Nabor Júnior
De conformidade com o disposto no ar!. 49, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente
da República submeteu à apreciação do Congressõ'
Nacional, devidamente acompanhado de exposição
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de motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Isenção de Visto
para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de
Serviço, celebrado entre o Governo da República
Federatilta do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 25 de outubro de 1995.
Conseqüência lógica do intercâmbio independente com a Ucrânia, após a dissolução da
URSS, o objetivo do Acordo é agilizar e institucionalizar, nos moldes do direito internacional costumeiro
e codificado, as relações diplomáticas entre as repúblicas signatárias.
Em nove cláusulas rotineiras, o texto bilateral
estabelece o modo de entrada, saída e trânsito, no
território das partes contratantes, dos portadores
de pàssaportes diplomáticos e de serviço. Determina a desnecessidade de vistos por determina-dos períodos e a possibilidade de prorrogação de
prazos de permanência nos dois países, concedendo iguais privilégios a funcionários de organismos oficiais e a membros das famflias dos cidadãos beneficiados.
'
:Apesar de obedecer aos ditames da cortesia
internacional, o acordo não deixa de exigir respeito à
legislação dos dois. países signatários, ensejandolhes a possibilidade de abreviar a permanência, em
seus territórios, de cidadãos considerados indesejáveis. Ra2:ões de segurança ou de ordem pública podem Ie, ai cada parte contratante a suspender a validade de alguma das disposições do acordo, que valerão por tempo indeterminado e poderão ser mudadas e complementadas por acordo mútuo.
Não há o que objetar no documento internacional examinado, que responde às exigências legais e
aos reclamos da vida internacional que, nos últimos
tempos, teve acrescido o número de estados soberanos com os-quais o nosso País não pode deixar
de manter relações amistosas e corretas.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional opina, em conclusão, pela aprovação do presente acordo, tendo em vista o fato relatado na exposição de motivos do ltaramaty, de que a Ucrânia tem
dado mostras de ter escolhido o Brasil como parceiro e
interlocutor privilegiado na América Latina
Sala dé Sessões, 15 de agosto de 1996. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Nabor Júnior, Relator - Pedro, Simon - Lúdio Coelho Romeu Tuma - Benedita da Silva - Epitácio Cafeteira - Joel de Hollanda - Emília Fernandes Casildo Maldaner - Sebastião Rocha - Bernardo Cabral - José Agripino - Geraldo Melo Hugo Napoleão.
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·PARECER N 464, DE 1996
2

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Prqjeto de
Decreto Legislativo n• 64, de 1996 (n"
282, de 1996, da Cãmara dos Deputados),
que Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República do Brasil e o Governo do Reino
Unido d!i Grã-Brel!lnha e Irlanda do Nor. te, em Londres, em 18 de julho de 1995.
Relator: Senador Bernardo Cabral
I - Relatório
Nos termos da Constituição Federal, artigo 49
inciso I, e das disposições regimentais pertinentes à
tramitação da matéria constante na proposição em
apreço, encaminha-se a esta Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de
Decreto Legislativo n• 64, de 1996 (n• 282, de 1996
na Câmara dos Deputados), que 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 lrtanda do Norte, em
. Londres, em 18 de julho de 1995.
Acompanha a mensagem presidencial exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores,
da qual cabe destacar:

·o

documento é fruto de processo iniciado com os entendimentos entre Brasma
e Londres que ensejaram a adoção ad hoc
de instrumento específico para o trato da
possível extradição de Paulo César Farias.
Posteriormente, os dois Governos realizaram negociações proficuas que tiveram lugar tanto em Brasflia quanto em Londres,
com o objetivo de adotar as relações bilaterais de marco jurídico apto a reger a processualistica de extraditar pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas por crimes
passíveis nas legislações de ambos os Estados o que é de nosso interesse. •
Trata-se, toda a evidência de ato internacional de
grande interesse público, que irâ contnbuir para o
aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação internacional na prevenção da impunidade e de efetiva
presecutio criminis indispensáveis da vida em sociedade.
É o relatório.
li-Voto
Incumbe a esta Comissão, nos termos regi:·
mentais manifestar-se precipuamente sobre a con-
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veniência e oportunidade dos atos internacionais
previstos no art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse sentido, o Tratado de Extradição que
ora examinamos, de grande repercussão junto à opi. nião pública, haja vista as notórias implicações que
foram causadas pelo "Caso Ronald Biggs", é manifestamente conveniente e oportuno aos interesses
nacionais, sendo ademais constitucional e legal, versado em boa técnica legislativa, pelo que somos
pela sua aprovação nos termos do presente Projeto
de Decreto Legislativo n• 64, de 1996.
Sala das Comissões,· 8 de agosto de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente- Bernardo
Cabral, Relator- Humberto Lucena- Bello Parga
- Beiledila da Silva - Geraldo Melo - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Ernma Fernandes - Lú-dio Coelho- Romeu Tuma_
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~..

·'(
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aplic.çlo. consulta.

M lf'IMiO, pcia. c111 tudo cnfnOI. que podrl- ..- ~ r.vOQ8da •
JQVido do pngr.ro (nico tio~..-. da Raoluçio 23194, pc:r .. ~ratar de norma
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vencetWn em nwço daM ano. 1996).

•
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da

/.

111-DoVoto

Per' ledo o expoato, 6 o nosso P..:er ph aprovaçio do PRS 63195,
por
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juidico • rwglmental e, QU*1tO . , mWito, nos tennoJ; do seguinte

Subsütl.ltivo.
EMENDAN' l-CCJ(SUBS1111JirvO)
AO PRO~O DE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1995.
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Honraram o SGnado FedtN1IJ • HistóM
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datina-M
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GJancfu
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Senado
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destac8do
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I~OoRIItlatOrio.

Vem • at.
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história~
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§ 1• Os

homtm~geadO'I

seria IISCOihidos. mea•anto PfCP0$1a de
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1• do art 1• desta

Resot~.
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fonnoç.lo lnteloctu.ll, a partir dos pnmeirt~s

bem como sotn suas pt'O$X)Siç6es,

d~•

mllis repc-esen!a'!ivos o Ol..ltros

feitoa r.lov.US c»- atuaç:lo ~.

g.-.çao de citrntistu politicas. sociais o juristas.

~ ~ ~. W1l' ""~· q~

a-. O• publicaçlo do QUO tralli o §

constlriO uma int:oduçlo contendo dados b1ogr*ficos da Vldll púbhca e partJC:u!ar do

homenageado, que o liZoram notório nos contextos h1st6nco, politico, sooat e c:u!lurat

Quanto ~ ménto é indubitável o valor das duas ccloçOes Ct'ladas nAo

qu., oom

--* 001'1'1p0.ta por
e g;mproonsio da

motfrlm, oom I'IOIMI'IIIQMIO ...
~- ,....Nt•on400> do

ConstJtucional do Bnuil o con1cn nova

nominaçio • Cri8da peta RMOiuç:lo no- 23J9.4..

A5scrvwou o~

~ pat"a

!'i :r M c:oleç6N -*> o::mposta c» Mria NqOonciaí8 do obl'n, dll
c:a:111 11n0 pela nova odiçi5M ~ n11

Mtorço di8ponaa:lo em

razio. a Oout8 Comisslo Dil"'ttonn aprwuntou &.!bstitutivo no

QUIIl institui a ClOieçAo ~

$OU

J'MCiit.da, q.» ..,...,.

~ pe~ ......... ~a

Resoluç:lo n"' 23, de 1994, QUII aiou • eoltJçlo Pelfts Psrlamentantt dos e-x-

Senad:ws a QUIIf COinddll com a c::n.d8

A coieçlo H~ ~ ~

~ C1U

_ _ ....r...

a MrWn editada pet. SUbseeret«ia de EdlçOes Ticnieas,

~.honratan o Senlldo.

__
1 'Z'

rt- 63195,

chiiiiJtorla do notq Swwdot lúcio Alclntar:a. que viM a cri.., no tmbito do Senado

da aw.lo Muna

mh.

No~ diz rupeito t t6cnk::8 ~no em.nto. ~ ~
SOria ~ a fualo do tm:to da R~ n"' 23194, com o dll Proposiçlo
ora sob exame, clll b'rNI a propiciw que a regu'-çlo da ~ - ataçlo Ckt
coleçóea a awwn ~ 1*0 Senado F.w.l • fique Ioda em t.ma 16 norma

Sobre o Projeto de Resoluçlo n" 63. de 199S, de autoria
do Senador LUcio Alcintara, que instirui duu coleç~ i
.serem editadas pda Sulmaeuria de ~ Tecnica:s.
uma solm- a matC:ria ccnsrituc:Wna1 do paíl e ocma sobre os
.grandes wltos que bonrar.m o Senado.

só quanto ao

maa •

ffWMdo. ~ piJb/it3 ~ eçlode g~ ~ ~ r.nto homv'em.

PARECERES N"s 465 E 466. DE 1996

Feder81, dua

_,. rMwntrt qw o 1»1»1 dil c.m.,. An. •

deuJJo.s q,. Mfrw7tou - tos.,

§ 1• o tex1c Nnll ~em 1~ dW11a sitl'l)ln, dll fotmala
favor'K« • mocivw. leitura.
§ 2" Os d.oo:. • intomwçõel. ..ao disposto~

o exeme,.

r.ro.

da vJd. do ,..,.,,.

•gndc • induirlo aue

na ordem cronológica dós
nos trj,s niveis

atuiiÇio pUblica

§
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a- EntrwYlstu, ~ artigos jomallsticoa •

ClUtro3 documontof;

de ~ • j~ da gtuaç6o do h0molld;8ado podon\o Hr meneionadol,

com lndQçlo da rupec:tivu fOntoa • dataL
§

~

Obra: /iterár'iar;

houver, serlo ~.

ou t6a"lic:aa de

logo~ a

at.Jtoritl do l'lometlageado, quando

introduçlo,

:; ';1"0 ITllteri.t 1111:' lado pan1 intagar a obra devri ser identificadO

cem inlaiçlo dll titulo ~ de sau conteúdo o indk:açlo de data • forltM.
§ 6" A famflia do homenapaado 5tri ~ a indicar um de seu
l1'lfll'nbros para rever o texto da ~ e se por qualquer motivo deixar de fazê-/o
seni substitulda por Senador designado pela Comls:sao Oir&tora.
Art. 4• Na hipóeesa da escolha elo que trata o § 1•, do art. 2!' desta
RG:soluçAo, mc:air sob ex--Senador cu§a biografis já tenha sido objelo de obra literária.
ainda não .sujeita ao dominio pübfic:c, a SlbSec:t'etaria de EdiçOeS Téalieas po<:kri
util~ ~

oa termos do 1rt s• dcma Resoluçlo.

Att 5" A I;O!&çAo do
~

~

1nrta o §

do obtat: saledon.das pela

~

dO art. 1• desta Resoluçao 58ti

S~

do Edlçeos Técnicas. em

artiaJJaçio cem a Subsoetetaria ela Biblioteca do Senado Fed«aa e a Subsecretaria
d& Arquivo, cbsec'vaclu quanto ao direito at40tal, as dis;lOSiçOss da Lei rf' 5.968, de

1979.
P.:rigraro único, Na pn:lgf'8ITiaÇio ~ da SubHa"etaria de

PARECERN°466, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
RELATOR: seilador TEOTONIO vn.ELA FILHO

EdiçOos Técnica, ser1o alocados I'8ClnOS necessáriO$ iii cobortUnl dos custos com

o pagamento doa direitos IIIJtor'ai$ nrferentes às obras sefedonadal: para

~içAo

no

axercfcio :stbseqóonta.
Art. 6",

t: a

ComiasiO OireWra auttlri%adll a provióerlciW a impressAo

dos dois priiTifliros vor~ da Q:)liltÇio HistóM ConstJtucional do Bmsil, por se

_.

CCI'\5titulr.m otns q~.» jj se oncontram no domlnio público. nos termos da legislação

vigente, com os soguir1t$a tJ1uloa:

..

a) Volc..me I - Fo1tn1Jçao Con51itucionlJ/ do Brasil, de autoria de Agonor

b) VOil.me 11 -A COMiituinte Persnm a Hislfxlll, da autoria de Homem de

Melloe do a.ao F~ lgnjcio ~

Retoma àO'·~e d~ Comissão o projeto em epig:<~:fe, d;r lavra do ilustre
Senador Lúcio Alcâiitafa.. dispondo sobre edição de duas col~ de obras literárias
pelo Senado. a primcira sobre a histõria constitw;:lona! brasileira c a segund;r para
homenagear ex--5enadores que se des~caram nesta Casa e no ccnirio pOlitico do seu
tempo. A matêria fui objcto de parecer preliminar de minha autoria recomendando.
naquela oportunidade, fossem presadas infonnações pelos 6rglos reenicos competentes
sobre a referida proposição c suas implicações em face da vigencia da Resolução .n" 23.
de 3 de março de 1994 e da legislação praeto~ dos direitos .autorais.·
Recebidas as informações acima citadas c examinado o seu conteúdo. inctusive
quanto .JOS custos de cdi~otaçio e impresslo., que a este anexo com os documentos
originais,. pudemos concluir que a Jouvivcl inicWiva do nobre Autor pode e mcreec:
prosperar. com as alter;1.ções que julgamos neccssirio oferecer como contribuição para o
apetfeiçoamemo do projeto original incluindo. também. alteração na Reso!uçio r(' 2::>.
de !994. que em face das ruõcs sup~ mendonad.Jis necessita de Maptaçào para adequiiM
la às novas siruaçbes criadas agor.t. e que se consubstanciam nos tetmos do seguinte
Substitutivo:

Art. "T-. lU publicaç:&ts das obras de que trata esta Rosoluçlo

obeda:a ao, no

que COUber, às

namu

sobra publlcar;:6M t6a'lk:as •. Ci(gO da

Subsecretaria ele Ediç:Oes Técnicas e serlo COOf'denadas pela ~a do

Documentaçao e Jnf~.
Parágrafo Clnlco. As Obras podtrio ser reproduzidas om CD..R.OM.

Att 9"'. RtWOgam-se as disposiçOM: em contrário, om especial a

RusoluçAo do Senado Federal n-23, de 1994.

c~''""

.

Sala du ~em

Irts Re.z:tnda

.

14 ele agosto ele 1996

~

Sal:~~ de Reuniões da Comissão Dirctora, em Of:j/11 / 1_Ç
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EMENDAN°2
(Da Camisão DU-etora)
SUBSTITUTIVO· A'\J

PR01ETODERESOLUÇÃON"'63 .DE !995

Institui coleçio a ser editada pela
Subsecretaria de Edições Têcrlius do
Senado Feder.tl, intitulada ~História
Constitucional do Brasil~ e di outras

PARECER PREUMTNAR

providências.

Da Comis~o Diretorn. sobre o
Projeto de Resolução no 63, de
1995 de autoria do Senador
Lücio Alcântara.

O SENADO FEDERAL resolve-.

RELATOR : Senador TEOTÔNlO VILELA FILHO
An. 2•. A colc:ção de que trata o artigo 211terior seri composta por obras
editadas ou rec:di~ que sejam rei~~ a compreenslo da trnjetôria política do
Pa:is.,. atê o fimitc.de trCs volumes por ano.
§ t•. A Subseccet:aria. de Etfiçôes. TCcnic:as. em articulação com a Biblioteca do
Senado Fedml. proccdcri i sdeçJo das obras lireririas. ~ quanto aos direitos
·
autorais. u disposições da Lei n• 5.988. de 1973.
§- r. Na programzçio orçameniária. da Subseerc:uria de Edições Têcnicas serio
aloc:ados recursos oec::essârios i cobc:rtun dos custos com o pagamer~to dos direilos
:wtorais nferentes U oblU sdecionadu para edição ~ cxercicio subscquem:e.

· Art. )•. A COI~ lnti-tUbcia MP~ P~ dos ex-Serudores". de que
~~ a Resoluçlo rf 23. de 3 de março de 1994 passa a denominar--se ~er.an~ Vuhos:
que HonratUn o Senat.:lo da República .., mantidos os atuais eriterios de escolha dos
bomenaseaQo' e de ed.iroraçio.

Cabe-nos relarnr, nesta oportunidade, o Projeto de Resolução n"'
63,. de J99S da lavra do llustre Seriado( Lúcio Aleãntata,. que trata da
instituiçlo de duas coleções,. a serem editadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas. A primeira seria' oonsrituida de obras relev.mtes sobre a história
coustituciOMl do Brnsü e a segunda sobre os grandes wftos que honraram o

--

Forçoso se

faz. prelimimtrmente. instruir a mathia com

informações técnicas. que não constam do projeto. ac:m::a
dos
procedimentos referidos no art. Y', por envolverem negociações complexas
com autores e editores e, ainda., projcç:Jo de custos desconhecidos, uma vez

Art. 4•. Na hipótese da cscoli:Q de que tr.lta o an. J• da R=luçio ri' 23. de 1994
TeCaiT sobre ex-Senador ct~ja biografia j.i tiver sido objet:o de obra literiria ainda nio
sujeita ao dominio pUblico. a Subsecretaria de Ediç6es Têcnicas pode:i utilizá-h.
obsc:rvados os termos do artigo ~ desta Resolução,

qUe-se trata. em muitos dSO$, de obras antigas e raras. N.llo hã também. no
texto do projeto, previsão de cobertura ~entária das despesas, o .que
dependerá das informações já referidas.
Quanto à segunda coleção~ a que alude o art. 1'\ in fine. do
pro~ lembramos. por opornmo, que a Re:solnç!o do Sehado Federal n•
23, de 1994 que "dispõe sobre a publíc:açlo de Perfis Parlamentares dos a·
Senadores pode atender satisf.ltori;unente à louvável pretensão do no~

An:. S... E a Comissão Diretora autorizada a providenciar a imprcsslo dos dois
primeiros volumes da coleÇio ~História Co-Mtitucional do Brasil~. por~ consutuirem cm
obras que ji se encontram no domínio pizblico nos tennos da lcg1slaçao v1gente, c.om os
seguintes titulas.

Propomos, assim, o en\oio do pl'cseJite prOcesso ao Diretor~
da Casa para que promova. jtmto à Subsecretaria de Edições Técnicas a
obtenção das infonn:tçôes a que nos referimos acima. após o que retomará a
esta Comissão para apreci:tção final.

a) Volume
Rourc. e

r •

MFormaçào Constitucional do Brasil~. de autoria de Agenor de

autor.

É O PARECER r

b} Volume II • ~A Constituinte Perante a HistOriaM , de autoria de Homem de

Mello e do Barão Franeí:$CCI Ignkio Marcondes
Art 6• Esta. Resolução entra em vigor na data de sua publicação
An. 7" Revogam-se as disposições e111 conu.irio

/

PROJETO DE RE.SOLUÇÁO N" 63, DE 1995

Senhor Diretor.-Geral,

At&ndendo à solicitaÇão do Senador TEOTONIO VILELA FILHO,
Relator do Projeto do Resolução ri' 63. de ~995. QUê 'institui duas coleç6es a serem
editadaS pela Subsecretana do Ediç6es Téa"Jieas, uma sobrtt história constituoonal
do pais e outra sobfllo 03 grandes vui!03 que hont'aram c Senado', a &tcretaria d&
Oocumentar;:ao & lnformaçio. owidos os órgâos compet11ntes, pr&sta os seguint&s
esclaracimctntos sobra a matéM:
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Coioç:.lo: '"HISTÓRIA CONSnTUCIONAL BRASILEIRA'".
para reedlç&o feitll pelo Senador lúcio Aleintarw·

a) o custo total da impressao das obras mencionatlas n

Sugn~•

justifleativll ela ProposiçAo est6 orçado em A$ 20.152,28 ( vinte mil cêr.rto e
dnquenta • doia reais • vinte e oito centavos) para publicação de 3.000 axempt
de cadll uma. confot'rna documento apresentado pelo CEGRAF (fl.s. 21122 do Pr
016459195-4).
b) nlo foram considerados, evidentemente, na importanci
$OPf'll reforida os dinritos de autores e ecfilontS os quais devem ser observados, nos
termos do$arts 30, 32, 57 e122 da Lei 5.988, de 14112173.

Cameiro. Levi
Fen'8ira, Wafdemar
Martins

c) 01 estudos reitos, Mn rac::e da legislação citada , conClui
no sentido de que XlrMfJt6a obra" A Constituinte perartt. a História", de Fra
lgn6cio M8rcondn Homem de Mello, pert&ne~ ao domínio püblico e pode ser
reeditllda. Hm que sei-n pago~ os direitos autoraia;

Franco SobrinhO,

d) a Subsecretaria de Ec:fiçl5es Técnicas não dispõe de verba
destlnadli ao paganento a autores ou prefaciadores das obras editadas pelo órgao.
0$ espocialistas que a ocuparan do ~ têm colaborado graciosamenta • a
convite do Senado Federal .
.
.
Diante do exposto,

ã Secretaria de Oocumentaçêo e lnfcnnação

sugere • ntediç.Ao em termos imediatos, da ob'a A Constituinte perante a História.
seguindr>...a., no próximo ano, da Formaç1o ConiUtuclonal do Brasil, de
Agen« cte.Rctn . Quanto às demais obras indicadas propõe que sejam procedidas
nova ~isn relacionadat, diretanente. com a questAo dos diretos at.rtorais.
Sugere, ainda, a substi~ do título "Perfil Par~ammrtt~r dos

'ix-&lnat:IOt'ttS' por "Gt'ill7des Vultos QCHJ Honraram o Serrado F8der8l' uma vez QtJe
a ~mara dos DeputadO$ Jâ edita publicação com titulo semelhante .à<;I.Jeii!IL

Qtd.

Titulo

Autor

Pela Nova Constltu
História do Direito
Constitucional

Brasileiro
Manoel de Oliveira

Franco. Afonso Atinas
de Melo
Homem de Mello,
Ftandsco lgn4cio
Man:cndes Barlo
l.l..lca, Fãbio

~==r:ono
·~"

Fonnaç>o
Constiruç!Of'lal no Brasil
·A Constituinte perante
a Histórill

-- -...

Cont~~al nas
Constituiç.5es
Btasileiru

..

EmT~~

Consti1\i

R • ics: Presldendal
~=-

Medeiros. Antonio
Roure, Agenorde

Constitucional no Brasil
Ruy • os ConstituintiS

,

S.: Vldor cs.

Mancha

Qtd.
llust:r.

p....

(~J ":

888
364

10.8x,9S
10.0 X 17,0

Nilo
Nilo

,...,

11,0x 19,0

Nilo

10,8x1B,O

Nâo

9,5x15,o

Não

10,ax 17.0

N>o

10,8.x 17,0

Nl!o

10,0x15,5

Nao

9,7 X 17,5

Nâo

10,8 X 19,0

23

-....
26B

,;·:·(·

S7

.....

,.P(.

=
Jf!
24C

-

,~,

.;.Z)INF, em 11 de ouh.lbrode1995.

Coleçlo: "'GRANDES NOMES QUE INTEGRARAM O SENADO FEDE~•.
SugostOH p&nii'Mclfçlo feita pelo Slnador Lúcio Alc.!ntMa:
Autor

Oficio rt-13ii95-SsETEC

Brasllla, 31 de julho de 1995.

Senhora O!retora.

Titulo

Vida do Marquês de

~~a;;0~t6nio

-

a~acena

Besoochet, Lidia

José Maria Paranhos,
Vi:s.ccnde de Rio

Encaminho, conforme solicitação de Vos:sa Senhoria. resultado
de pesquisa, em anmco, referente ao Projeto de Resoluçlo n"' 63, de 1995,

ca1mon. Pedro

de autoria do Ilustre Senador Lúcio Alctnt:ar.a, que institui duas coleções a
serem editadas pela Subseaetaria d9 Edições Técnicas e apresenta
st.~....&>~ ~-de--algunc~~-QU&---pederiam intagrnr tiS

O Marquês de
Ab<antes

·ª1ma
Porte. Jo:são da Cesta

OSenadot"V

mesmas.
Esclareço que tal pesquisa foi realizada por esta Subsecretaria
em parceria com a Subsecretaria d& Biblioteca, e visa a tomeoer ao Centro
Gr.Hico do Senado Federal informaçõ&s suficientes para que sejam
levantados, iniclalmente, os custos de ilnpress.lo das obras sugeridas pelo
autor do Projeto de Resoluçlo em pauta. motivo pelo qual, solicitamos seja tal
resultado de pesquisa encaminhado ao CEGRAF, estimada a tiragem da
primeira edlçAo em 3.~ (três mil) exemplares para cada publicação.

Esclarr ~.finalmente, que o levantam&nto dos cu.to$ edltorlals
referentes à reediy.lo das obras sugeridas. por envolverem a identificação.
localização e nego.x::iação com detent<lrn$ de direitos autorais e editoriais das

mesmas, carece de maior prazo para ser concluido, Outrossim, estamos
envidando esforços no sentido de qu& tais lnfCfl'T\aÇ6es possam ser fomecidas
o mais breve possfveL
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- - Tam.Mo da rcnt. muito pequeno,

PROCESSO N°

016459/95~4

Senhor Diretor-Executivo do CEGRAF,

Encaminho a Vossa Senhoria o presente
processo, solicitando infonnar a esta Secretaria, o valor estimativo do
custo de impressão das obras relacionadas às fls. 2 e 3, cuja tiragem
está prevista em 3.000 (três mil) exemplares.
Em, 1° de agosto de 1995.
Uustrfsslma: Senhora
ORA. MARIA DE NAZAR~ PINHEIRO CARNEIRO
M.D. Dlretonl da Secretaria do Documentaçao e lnfonnaç.lo
SENADO FEDERAL
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Ofício n" 615195-DE
Brasília, 08 de agosto de 1995.

~;

~:

Senhora Dlretora,

T5.:SO..

Tmo:

O# Set:.

!S3ce· ·

Capa:

ou

181.?gn.

P'!~

Em atenção ao despachO à fls. 04, infonnamos a Vossa
Senhoria o Custo estiiTiativo, refereilta à solicitação de reedição do Projeto d&
Resolução ne 63, de 1995, de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador
LÚCIO ALCÂNTARA. confonne abaixo discriminado:

..

nTULO

..

..

CUSTO TOTAL

CUSTO UNITAAIO

I
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Set
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:~:r·
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,

oa:Jl_t~~

MILHEIRO

SUBSEQUENTE

1.000-xempl-)

~leio

1.91715

1.917,50

64D.fi:

VIda do Matquis

2.1005

2.1015.80

704,0.!1

HBarbaeana
História do Dimto

O,fl3.40

534,00

m ...

CUSTO ESTIMAnvO
sujeito • alteraçao' após o plane]amsnto
e a Aprasentaçlo dos ortgfnals

c........a"""
Brul'-iro

1,22911

1.229,60

410,32

0,7305

730,80

243.28

0,6020

662,00

220.24

0,67~

679.20

226,00

0,4384

.C.33,.CO

14S,Je

0,6362

1536,2Q

211.60

""""'
o

0,65:W

6S3,40

217,36

Históna Btevil do

0,3180

JtS.OÕ

105,04

""·"'

194.32

0,5330

533,00

177,04

0.1~90

la9,00

151,54

~.::;::
~~
OMuquh:de

~=·MU

F<umoç>o

,_

~

. ...
--

..

A conatltUinlla

I ~-.. História

.-

v-*oftde • ruo
f.brquis cM

'

Abr.~ntes

Ccn$lituc:ionalismo
no Brasil

-

Formaç.flo

Constitucional no

.......

Br.a~il

Ruye os

Cc:mstituintd dto '1
conmldo soc:ial
nu ConstitlliÇOU
Brui..itas
o VIsconde do fUo

·~~
O
Poder MocSer'ador
na R•públiQ.
PraicMnei&J

0,1976

197.150

~-·

""·"'

CUSTO ESTIW.nvO
sujeito e alteraç.lo ap6a o planejamerrto
e a apre~taçlo c!ot originais

"·"

12S,015

fichas <I& CUSTO ESTIMATIVO, em

anexo.

Na oportunidade, manifesto a Vossa Senhoria meus protestos
de e•tima e distinta conside<açao.

~ ·•

""'--~-~

J

;.,

CLAUDIONOR MOURA NUNES
Dlretor Exec;:utivo
CEGRAF

llma.Sra.

.

Dr" MARJA OE NAZARÉ PINHBRO CARNEIRO
MO. Oiretora da Secretaria de Documentação e Informação
SENADO FEDERAL
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SuJeito a 11lteraçlo apóa o

planeJamm~lo

· e a apte&ontaçlio dos orlginals
~USTO

ESTIMATIVO

.....____

Sujeito • alteraç!o após o plan&jamonto
e 11 ap~ dOS originais

INTI!:R!:SS.O.':OO:';;;;:~""~-~·~-;:==·="'-='"':!:_"'~"""~;-:m=>S:;~;::==:;:;;;;=:~"':.:====
1
1f11Mhn
Ct-.ltlcaçla:

YkaQem;_

QM n

P/~ a1=

P/fo~,·-~-=-----

C/~-----

Agosto· de 1996

ANAIS DO SÉNADO FEDERAL

00075

OU1rol: Titulo! o~~
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PROCESSO N° 016459195-4
SerthorDiretorda S~ETEC.

CUSTO ESTIMATIVO

Transcorridos mais de vinte e cinco dias da 1:1missão
do Of. rf' 133193-SSETEC em que Vossa $9:'1horia ,::(:!:cita c .·,,, ~
prazo para conclusão do levantamento dos custes t:'!...l.~':'iflõ'is
direitos autorais a direitos editoriais.

Sufeilo a alteraçlo após o piDM/ameniO
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Solicito infocmar com a máxima urgência, a relação
das mesmas, haja vista que teremos que submeter o presente processo à
apreciação da Advocacia-Geral do Senado Federal, antes da sua
apresentação à Mesa Dirotora.

Em, 29 do agosto do 1995.
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obra liteciria. artística ou cientifica, bem como o de autorizar sua utilização ou
rnriçao por terceiros. no todo ou cm parte" (Art. 29), c ainda. "depende de
utori:açlo do autor de obra literária,. artística ou cientifica. qualquer forma
de sua utilizaçlo, assim como•..a edição•.."(Art. 30, inciso I).
't

Há ainda outros dispositivos da referida lei que cobferepl
complexidade i tarefa cm pauta:
a) "Os direitos palrimonjais do autor perduram por toda sua
v;da"(Art. 42, caput);

b} "'s filhos. os pais. ou o cõnjuge gozarão vitaliciamente dos
direitos patri:mortia:is do amor que se lhes forem traosmitidos por sucessão
mortiscausa.... (Art. 42. Par. I");
•
c) . "''s deinais sucessores" do autor gozar.lo dos dlreitos

patrimoniais que este lhes transmitir pelo pcrlodo de sessenta anos, a contar de
1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu f.a1ecimento" (Art. 42. Par. 2");

PROCESSO N' O16459/95-4

d) ..Para os efeitos desta Lei, consideram-se sucessores do autor
seus herdeiros até o segundo grau. na linha reta ou colateral, bem como 0
cônjuge. os legatários e cession3rios"(Art. 47);

Diante do exposto, o plano de trabalho a ser adotado, a nosso ver.,
·
deveria passar, necessariamente. pela obtenção das seguintes inrormações:
Senhora Oiretora da SDINF,

a) O autor está vivo ou não?

Inronnamo.i a Vossa Senhoria que a Subsecretaria de Edições
Técnicas vem empenhando-se ao máximo para. no menor prazo passivei..
entretanto, imprevisivel, sennos capazes de apresentar o resultado final! da.
pesqqjsa atinente a custos com a publicação daS obras sugeridas pelo autor do
Projetll de Resolução n° 63, de 1995 e atribuida a este órg3o por indicação do
relator do mesmo que. ele próprio, reconhece envolver ''negociações
complexas com autores e editores".

b.l) Se vivo:
b.l.l)Ondesc~?

b.l.2) Dispõe-se a autorizar a-edição da obra pelo Senado?

b.I.2.I)Sesim:
b.2.1) Sob que custo ou condiçôes?
b.l.2.2)

Se...,,

b.2.2) Por quê?
Passamos a considernr alguns aspectos da pesquisa solicitada e a
relatar as proVidências to~ pela SSETEC:

Foi realizado, inicialmente, o desmembramento dos custos em:
a)custos de impressão e
b)custos com pagamento de direitos autorais e editoriais.

As infonnações imprescindiveis para que o levantamento de custos
de impressão úá concluído) fosse eretuado pelo CEGRAF (n°. de páginas de
algumas obras sobre as quais não constava tal informação, tamanho da mancha
c fontes originais de intpRssão, presença ou ~ de ilustrações) foram obtidas
, attavCs de uma pesquisa conjunta da SSETEC com a Subsecretaria de
Biblioteca. que consistiu na locilização e acesso às obras originais (em 's,úa
maioria obras raras. algumas não existentes fisicamente no acervo do SenadO):
pesquisa essa que objetivou, ainda, a obtenção de infonnações que seriam
necessárias ao levantamento de custos com direitos autorais e editoriais
(passiveis reedições mais re<:entes das obras relacionadas, nomes ou endereços
de editoras ausentes na lista original que integra a Justificativa do PR, -e
quaisquer outras informações que pudessem simplicar a segunda fase da
pesquisa).

b.2) Se já falecido:

b.2.1) Em que ano faleceu?
b.2.l.l) Se rateceu há mais de sessenta anos:
b.2.1.l.l) Obra sob regime de dcmiínio pUblico.
b.2.1.2) Se rateceu há menos de sessenta anos:

b.2.1.2.1) Tem sucessores vivos?
b.2.1.2.2) Quem""?

b.2.1.2.3) Onde se encontram?
b.2.t.2.4) Dispõe ou dispõem-se a autorizara
edição da obra pelo Senado?
b.2.1.2.4.1)Se sim

b.2.1.2.4.l.l) Sob que condições?
b.2.1.2.4.2)Sc não
b.2.1.2.4.1.2) Por quê?
Há ainda que .se considerar que n3o existe no Brasil órgão que
_
disponha de cadastro atualizado dos detentores dos direitos autorais de obras
literàrias, o que poderia simplificar em muito nossa pesquisa.
A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, órgão oficial de registro
de paternidade de obras literárias, havendo sido consultada por este órgão,
infonna que dispõe apenas de documentos referentes a registres, onde não
consta, obviamente. a eventual data de morte dos autores. Ainda assim,
solicitamos ãquele órgão que nos enviasse toda c qualquer informação
disponível, atinente is obtas: !iterarias em pauta, bem como a seus autores,
material este que e~os aguardando.

Os procedimentos utilizados por este órg;lo quanto ao
levantamento de custos com ~vel neussidade de pagamento de direitos
aurorais e editoriaiS nOrteou-se pelo intuito de prestarmos. ao final do processo,
informações técnicas, seguras e completas acerca do que nos foi solicitado.
Para tanto. solicitamos a colaboração- informal de eminentes conhecedores do
Direito Autoral, dentre os quais o Dr. CarloS Fernando Marias (Titular da
Cadeira de Direito Autoral da Universidade de Brasília,. cX-pres1dente do
extinto Conselho Nacional de Direito Autoõ.ll, Juiz. e colaborador da Revista de
Informação Legislativa). visando a adotannos um plano de trabalho que nos
possibilitasse alcançar o objetivo proposto com a maior brevidade.

A -Ordem dos Advogados do Brasil também foi por nós
contactada,. em virtude de que os autores das obras em pauta,. possivelmente.
em sua gr:mde maioria, tenham sido in!>Critos naquela instituiça:o. Entretanto,
não dispõe: de cadastro geral de seus filiados. a nivelnacional.

Diante da legislação em vigor, especialmente a Lei n•. 5.988, de
de dezembro de 1973 ...cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e dispor de

O Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL) foi por nós
procurado. Dispõem apenas de wna publicação de onde constam nomes e
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endereços de editol'a'S filiadas. material que foi por cós solicitado, mas ainda
não recebido. Tal material poderá scr~nos tiril, caso exlstam contratos de ediç!o
em vigor entre os detentores atuais dos direitos autorais e alguma ou algumas
das editoras filiadas àquela entidade, o que implica@ em uma outra fase de
qegociacões além das iá mencionadas de modo a, cClrretaineftte, instruir o

processo.
-Desenganados da esperança de podermos obter em fonte única e
oficial a informação b!sica inicial que seria o conhecimento da condição
existencial dos autores (vivo ou morto?), bem como, caso já falecidos. o ano de
seus falecimentos. recorremos recentemente a pesquisas em footes
..heterodoxas", entre as qUaiS, obras de referCncia (dicionários e Cnciclopédias),.

onde pudemos obter, ainda que para apenas parte dos autores

~tendidos

as

seguintes informações.. as quais,. alertamos, oodem estar desahp!izadas em
virtude da defasagem entre a data da edição da obra de referência consultada c
o presente momento: (segue)

•
•
6
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Jose Maria
P2ranhos,. Visconde
de Rio Branco
O Visconde do Rio

Besouchet. Lidia
Taunay, Vise. de
Porto,J~da

Co>to

."""'

OMarqudde
Olinda e seu Temoo

L944
J9SS•

1908- ····-·

Nao

1876- 1958

Nao

1908-1984

Nao

LJ<=JJ,ao)
\914

ExctZS:ImCHlOS,. ameei~ por qualquer falha t.:Cnica
eventualmez:Lte conticbt em nosso piaDo de t1abalho.. o que- certamente é
po:s.si\ld, mas~ o esfixço c dedicaçlo empenhados por nossa equipe
em dar à solicitaç:to a IIÓS confiada traramc:nto !C:coico condizente com a
n:levànàa do Projeto em pauta e com os. niveis de qualidade que sempre
busc:amos observar e aprimorar.

Soliciro .a Vossa Senhoria que estas infonnações sejam anexadas
ao processo rt• 014850195-8, que auxiliará o relator do processo, o Eminente
Senador'Teotõa:io VilelaF'tlho.
Cole<:õlo HI: ..HISTÓRIA. CONSTmJC!ONAL BRASILEIRA..

N".

or.

Aucor

Titulo

Ano da

Nasc./Falec.

Domí
nio
Públi

1954

1885-1964

Nilo

1934

1880- 1964

Nao

1959

1931 •..•.•.•

Nao

1960

1905 -1990

Nao

1973

1916 ........

N•o

FConstitucional no

1914

1869. 1935

Sim
{om
1/1196

Pela Nova

cdiçlo
ori~:inal

I

FetTeira.
Waldemar Martins

História do Direito
Constitucional

2

M!Ulgabeira,. João

Em
r;;:;:
Con:sti ·

J

Lucas. Fábio

•

Arinos de-Melo

,.

'

Brasileiro

F'r.mço, Afonso

Conteúdo Social cas
Constituições
Brnslleir.u
Fo"""""
Const:itucicm.l no

Brasil

•

Franco Sobrinho. História Srn-e do
Manoel de Oiiveira Constitucioaalismo

•

Rourc. Agenor de

7

C2mcuo, Levi

""""'"
....,,

'

1936

1882 .........

Nllo

Sá,. Victor de

Ruyeos
Constintintes de 91

t9SO

1893- ........

Nao

Antonio
Augusto Borges

OPoderM~r

1933

1863-1961

Nao

1863

1837-1918

Sim

•
• Medeiros.
••

Homem de Mello,
Fr.mcisco lgnácio
Marcondes, 83r.lo

C~cJo

na R.cptiblica

Presidencial
AConstituíllle
perar~te

Proc. no 016459/95-4

Senhor Advogado-Geral,

Trata o ·preSente de eStudo soficitãcfo pelo Senhor
Senador lúcio Alcântara, autor do Projeto de Resolução n" 63, de 1995,
que institui duas coleções a s~>rem editadas pela SSETEC.

a História
Prevê o referido Projeto em suas disposições .:jue
as coleç.ões serão compostas também px volumes que se constituam
em obras relevantes. os quais. serão reeditados cabendo à Subsecretaria
de Edições Técnicas dentre outras incumbências, tratar também sobn ... ~
direitos autorais.

Coleç., 1112: "GRANDES NOMES QUE INTEGRARAM O SENADO
FEDERAL..
~·

o r.

Autor

Tilulo

Anod:l
f'diçlo

N:ascJF:~~\C'(:.

origin:~l

I

Fol)as, DJalma

2

Ag\li;u, Asuõnio
Augusto de
Calmon, Pedro

'

O Senador
Vergtu::Lro

1924

Vida do MarquCs de

1896

Dom i
nio

Pübli

-

",
?

Barbacena

O MarquO:sde
Abrantes

1933

Assim, no sentido de melhor instruir o feito sol·cito
a mªnifest;~:ção dessa Advocada-Gecal quanto à apliçação dos dire:·itos
autorais e editoriais decorrentes das reedições de obras através das
coleções institufdas nó Projeto de Resolução.

1902- .

Não

M .RIA OE NAZARÉ PINr;;:::n:o CA~~:!RO

1retora da Secretaria de Documentaçao e Informação
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Oe acordo.JI.Xlte-Se ao Processo e encaminhe-se a SDINF.

INFORMAÇÃO N""o416/95-ASF
PROCESSO W' 016.459/95-1

Brasllla, 21 de setembro de 1995.

Direitos

autorais

e

editoriais

decorrentes de reedições
obras pelo Senado.

de

PROCESS_Q 014850195-B. _

O Processo em t::jllgrafe foi-nos enc:aminhado para
manifest:lçlcl quanto i apllcai;:*J dos direito$ autcnis e editoriais dl!tCOl'l'efltes
dai ntediç&JI de obras atravlta das eoleçOel institufdas no Projeto de
RMoJuÇ.io.n- 63, de 1995, de autoria do Senhor Senadcr l.6cio AJc2ntara.

anal•

-2.
Após
o Ptoc:esso e em ~ a Pf!IÇa de fls.
24129 elaborada peta Subsea'etaia de Edlç6cs T6alicas. pouco nos resta a
indic;r. .

Atendendo à solici~ do Senador TEOTONIO VILELA FILHO,
Relator do Projeto de Resofuçlo rr" 63. de 1995. quo ·InStitui duas coloç.Oos a :wnm
editadaS pela Sub~ do Ediçóes TécniCOIJ, uma sobre htstÓI'i.'l COI"'Stitudonlll'
dO

pais a outra

sot)(e

os

granc1ss VUltos que-

mnraram o

seoac~o·.

a Sec:tetaria de

Documentação e lnfcrmaçSo, ouvidos os órgb competentes, presta os seguinta

cumprimento.

No easo em tela, a Casa h4l de se preocupar com o
em espe&3l do .t. 30, f, da Lei rt" 5.988, de 1973, verbfs: 1

"A11 JO. ~prttde &t! Qll/0~ 00 DUIOJ" tk obra literária.
Dnlslica 011 ciorlijica. qua1quufomta M SIID Ulili:açao, assim como:

~

""""'"""'"""os'"""'•-

a) o custo lotai d3 imJn$do das obras mM\Cionao:!as
justificativa da Propo:siç:lo esUt Cll'çado em RS 20.152,28 ( vinte mil cento
cinQuenta e dois reais • vinte • oito centavos} Pita publ~ do 3.000 ex«npf. . .
ckt cada uma,~~ aptdfllltado pelo CEGRAF (fts. 21f22 dO

Proc.('

01~).

I· a dlçiJo;'"
O dl5p0Sítivo acima cria a impoasJbiJidade da ediÇ<\o sem
antes obter-se a mcnsârfa ~doa autores ou das pessoas indíeadas
nos §§ 1.• e
do art. 42 da mesma Lei.

ze

Tal ato traz implícita a necessidade de Contrato. cuja
minuta, porem, há de aguardar-o conheCimento das condições do negócio, na
forma dos artigos 58 a 12.

J.

Solucionada a primeira parte, passar-se-a à segunda.
abjeto do art57, da Lei n" 5.98&73. verbls:

importAncia~

b) nlo foram c:onsiderados, evidentemente, na
supra referida os dinHtos de autores • oditctas os quaiS~ sar obsenrados. nos
tennos do$ arts 30. 32,57 • t22 ~ Loi:5.988, d4t 14112173.

c) os estudos feitos. em face
lesJislação citada , concluir~
no sentido de que soment.e a ot:c'a .. A Constituint& per,antG a Históna•. de F~!'l!<\
tgnáoo Marcondes Homem de Meflo. pertence ao domínio pUblico e pode
reeditada. sem que sesam pagos os Ql(ai1os autorais:

=

d) a ~ de Edições TéCnicas não dispõe de vefbll
destinada ao p:agamonto a autcnts ou~ daJ. obras ed1tõM:Ias pelo ÓC'gAo.
Os especialistas que se ~ elo aSStno tem colaborado graci05afT11trlte , a
convite do Senado Federal.

'"Art. J7. McdianJe contrato de edsçdo. o f!dllor, Qbngando-u a
~produziP'IMCamcarnmte e a divulgar a obra literãna, anistica. ou c:emifica. que o

aworihe confza, odqul'l'c o dt~lto uclusivo a publicá-la, e explorá-la."

Significa dizer que, se houve edições anteriores das obras
abrangidas no Projeto, o respec:tivo Editor n3o pode ficar à margem das

Diante do m:po:sto, a Secretaria de Documentação o lnfonnaçlo
SUQMO a reecliç;io em tMnos imediatos, da Obra A Constituinte pennt. a História,.
~. no próximo a"IO. dai ~ Constitucional do BtaU, de
Agenor do Rotn~ . Ouanto is demais oi:N"as indicadas propõe que :sejam pnx:edidu
novas análises re!adonadas, diautaiiOitte. com a qi.J8:5t.lo dosdiratos autOI"aas.

negociaçOes com os AutOI'C$ ou seu:s herdeiroa.

Sugere, ainda, a substituição do titulo ~Perfil
ex-senado~

4.

Por derradeiro. hai que se observar o di'sposto no art. 122 da

Lei citada, QUfJ' assim di$p6e:
-•An. 122. Quem imprimir obm lir~l'tiria, artistu:a ou citmtijica.

.suw autonzDçiJo do aut!Jf", perr:krri para este os t:umpla/"a que se apreendel"em, e
pogtu<-IM-á o nsranre da ~çdo tJO preço po,. que foi vendido. ~foi avaliado."
5.

Ea lnlom\açao.

erastua, 21

de setembro de 1995.

-í;i?'?.. . =- .
ORL:ANG& MARIA BRITO
Assistente Jurfdlco

Parlamenta/êRJ!:

por "Grandes Vultos que Honraram o Senado Federar uma vez que

a Cãmara dos Deputados já edita publicaçao com titulo semelhante àquele.

SOINF, &rn 11 de outubro de 1995.
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PARECER N~ 467, DE 1996

Da Comissão Temporária para estudo do
Código de Trânsito Brasileiro sobre as
emendas de plenário, eÍn turno suplementar,
oferecidas ao Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara no 73, de 1994, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro"_

Relator: Senador GILBERTO MIRANDA

Cabe-nos, nesta oportunidade, apreciar as
emendas oferecidas ao Substitutivo aprovado pelo plenário, em
primeiio turno, no Projeto de Lei da Câmara, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro".
Nossa tarefa circunscreve-se a opinar pela
acolhida de proposições que visam a aperfeiçoar o texto do
supracitado Substitutivo, tanto no sentido de incluir expressões ou
dispositivos que contribuam para este objetivo, quanto no de escoimar
ou alterar aqueles que se distanciam do aperfeiçoamento pretendido.

Estamos convictos. de que o texto do
Substitutivo aprovado constitui considerável avanço legislativo com
relação às normas ora vigentes no País disciplinadoras do trânsito, daí
porque o trabalho desta Relatoria deverá se orientar no sentido de não
propor alterações profundas naquele texto, mas apenas sugerir a
aprovação de emendas tópicas que venham, realmente, para cont:(ibuir
a sua melhora.
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Esta Relatoria alerta para o fato de que, em
razão da vinculação de detenninadas normas. o acolhimento de
algumas emendas apresentadas implica a necessidade de se acatar
outras proposições que tratam de dispositivos com elas relacionados.
Passamos ao exame das emendas apresentadas:

Emenda n° 001 - Tcata-se de emenda estritamente de forma, que no
sentir da Relataria. merece acolhida porque aperfeiçoa o texto do
Substitutivo. Somos pela acolhida da proposição.
Emenda n° 002 _- A proposição em análise tem por escopo facilitar o
fornecimento e troca de elementos informativos entre os órgãos e
· entidades executivos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. A
fórmula propos~ todavia,. não atende da melhor maneira ao objetivo
coJimado que. a nosso ver está contido no teor da Emenda n• 51, que
será apreciada posteriormente. Pelas razões expostas. sugerimos a
rejei~o ~Emenda n• 002.

00081

posição desta Relataria. com letação às. Emendas apresentadas que
objetivam a inclusão destas corporações no Sistema Nacional de
Trânsito.
A dificuldade maior enfrentada está na moiiificaçào, na última'l: hora,
de um complexo sistema que envolve diversoS órgãos e entidades nos
três níveis de governo (federal, estadual e municipal), com atribuições
exaustivamente estabelecidas na Seção ll, do Capítulo U do
Substitutivo. A p.remência de tempo para se reanalisar esta intrincada
malha de competências e evitar-se eventuais conflitos, levou-nos.,. mais
por cautela e para se pieSCrVar o eaminho já perconido durante tantas
negociações e estudos, a propor o não·acolhimento das mencionadas
Emendas. Em outra ocasião cm que a matéria voltar a ser discutida no
âmbito legislativo, a pretensão dos Corpos de Bombeiros e de qutros
segmentos próximos à "questão do trânsito", há de merecer atenção
devida.
Sugerimos o não acolhimento da Emenda.

Emenda n° 003 - Pretende a Emenda solucionar a superposição
_ existente nos arts. 7•? I e 9" do Substitutivo que anibuem ao
CONTR.AN e ao Ministério ou órgão federal a ser designado pelo
Presidente da República a qualificação de coordenador do Sistema
Nacional de Trânsito.

Emenda rf 009 ~ A nosso ver a Emenda restringe ao nível de
Minittério a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, enquanto
que a idéia contida no texto do Substitutivo é a de atribuir ao Chefe do
Poder Executivo a designação de Ministério ou outro "órgão.., como
·por exemplo, a criação de Secretaria vinculada à PresidCncia da
República.

Por melhor harmonizar os referidos dispositivos, esta Relataria ~
preferência à redação atribuída pela Emenda n• 1O a ser apreciada
post'hionnente.

A Emenda, a nosso ver, retira do texto verdadeiro avanço, razão pelo
qual sugerimos o seu não acolhimento.

Por este motivo, sugerimos o não acolhimento da Emenda no 003.
Emenda n•s. 004 e 005 - A pretensão contida nas Emendas em questão
·

já se acha atendida no Substitutivo.

S<>mos pela prejudicialidade das proposições.
Emenda n° 006- Em que pese a importância da policia civil no âmbito
de suas atribuições relacionadas com a segurança pública.
especialmente nas funções de polícia judiciária. entendemos não se
justificar a sua inclusão na composição do Sistema Nacional de
Trânsito.

Emenda n• 010 ~Esta proposição corrige a imprópria superposição de
competência coordenadora prevista nos arts. ?>, I e godo texto, dai por
que sugerimos o seu acolhimento. Em decorrência do acatamento
desta alteração, faz-se necessário, tam.b6m. a inclusão do vocábulo
"máximo" após a palawa "coordenação" nos seguintes dispositivos: §
do art. li, inciso m do art. 12, § 1° do art. 13, incisos xxvn e
xxvm do art. 19 e art. 338, na forma das seguintes:

r

SUBEMENDA
O § ZO do art. 11 do Substitutivo passa a ter a
seguinte redação;

Propomos o não acolhimento da Emenda.
Emenda D0 007 -A proposta contida nesta Emenda melhor disciplina a
composição do Sistema Nacional de Trânsito, ao relacionar em incisos
próprios os órgãos já previstos no texto do Substitutivo.

"Art. li ·····--·········-········-····...···--···-·-·
§ 2° - Das decisões do Conselho caberá
recurso ao Ministro ou dirigente de órgão a

quem compete a coordenação máxima do
Por razões de técnica legislativa, sugerimos o acolhimento da
Emenda

Sistema Nacional de Trânsito".

SUBEMENDA
Emenda no 008 - Não obstante os relevantes serviços prestados pelos
Corpos de . Bombeiros, especialmente por ocasião do pronto
atendimento às vítimaS -de acidentes de trânsito, não noS parece
aconselhável a sua introdução formal no Sistema, pois caso contrário
até mesmo os estabelecimentos de saúde (clínicas. hospitais, etc.)
poderiam preteÕder a sua inclusão no referido Sistema. Outro aspecto
que deve ser levado em consideração é o fato de já estarem em
funciioriainenio entidade privadas que, mediante convênios com as
concessionárias de exploração de rodovias, prestam serviços de
socorro e pré~hospitalares.
Tendo em vista a admiração, o respeito e a simpatia que todo o
brasileiro deposita no trabalho árduo e heróico exercido pelos Corpos
de Bombeiros, entendemos caber uma explicação mais detalhada da

m

O incíso
do an. 12 do Substitutivo passa a
ter a seguinte redação:
''Art. 12 ........................·----------~·-·-~

m - _porpor anualmente ao Ministério ou órgão
coordenador máximo do Sistema Nacional de
Trânsito um Programa Nacional de Trânsito
compatível com a Politica Nacional de
Trânsito e coin a -Política Nacional de
Transportes,
com " objetivos e metas
alcançáveis para períodos minimos de dez
anos;"
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O§ 1° do art. 13 do Substitutivo passa a ter a
seguinEe redação:
''Art. ,13 ··-··--·-·-··------·-··--....-··--·§ 1° - Cada Câmara é constituída por
especialistas representantes de órgãos e
entidades executivos da União, dos Estados.
ou do Distrito Federal e dos Munic!pios, em
igual número, pertencentes ao Sistema
Nacional de Trânsito, além de especialistas
representantes dos diversos segmentos da
sociedade relacionados com o trânsito, todos
indicados segundo regimento específico
definido pelo CONTR.A.l'l e designados pelo

Ministro ou dirigente -coordenador máximo do
Sistema Nacional de-Trânsito''.
·

.xxvn

Dê.se aos incisru:
e xxvm. do art. 19,
respectivamente, as seguintes redações:

..Art. 19 ···················--...----·----·---.!.

xxvrr - instruir

Emendas n°s. 14 e 14-A- A Relataria concorda com a nominação
pretendida proposta pelas Emendas em análise. sugerindo. assim, o
seu acolhimento.

•

Emenda n° 15 - A pretensão contida na Emenda foi admitida,. em
parti:; tendo em vista o acolhimento da Emenda anterior. cuja redação
é mais precisa. Pelo aco~to parcial.
Emenda n° 16 -Em que pese a importância prática da polícia cívil.
pelas razões aduzidas por ocasião da análise da Emenda no 06,
propomos o não aco~to da Emen~ ora em exame.
Emendasn°s.17 18 19.21.22 23e24-PretendemestasEmendasa
inclusão, na composição do CONTRAN. previsto no art. 10 do
Substitutivo, de um representante da entidade máxima dos
concessí6náti0s de serviço público de operação, manutenção e
concessão de rodovias (Emendas n"'s. 17, 18 e 19). de um
representante da entidade sindical máximo nacional dos dislribuidores
de veículos automotores (Emendas n'"s. 21. 23 e 24), e de um
re~entante da Associação de Engenheiros Automotivos (Emenda 0°

22).

SUBEMENDA

os recursos interpostos ao

Ministro ou dirigente coordenador máximo do
Sistema Nacional de Trânsito, das decisões do
CONTRAN;

XXVIn- - estudar os casos omissos na
legíslação de tr.~to e submetê-los ao
Ministério ou órgão coordenador máximo do
Sistema Nacional de Trânsito, com proposta
de solução;"
SUBEMENDA

O art. 338 do Substitutivo passa a ter a seguínte redação:

"Art. 338. É o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial no_ valor de R$
264.954,00 (duzentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta e quatro reais), em
favor do Ministério ou órgão a que couber a
coordenação máxima do Sistema Nacional de
Trânslto, para atender despesas decorrentes da
implantação deste Código".
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A questão concernente à composição do· CONTRAN ficou, a nosso
ver. exaustivamente explicada no Parecer que oferecemos e que
resultou aprovado por esta Comissão_ Tendo em vista. porém, a
necessidade de prover o CONTRAN de um grupo de especialistas
muito pióximo do sete! de trânsito, houve por bem esta Relataria
porpor o acatamento das Emendas n"'s. 21. 22 •. 23 e 24, no sentido de
permitir às entidades mencionadas nas referidas proposições o assento
naquele importante ózgão coJegiado, mantendo a relatoria o narecer
contririo.às Eqodas n'"s17. 18 t 19.
Emenda no 020 - A proposição em tela pretende disciplinar a
designação do Coordenador das Câmaras Temáticas a representá-Ias
noCONTRAN.
Data yenia não nos parece a melhor solução aquela de atribuir-se ao
Ministro a mencionada designação. No caso de silêncio da lei a
indícação deverá provir da escolha das próprias Câmaras, o que é mais
democrático e representativo, razão pelo qual propomos o não
acolhimento da Emenda.
Emendas n<>s. 025. 026 e 033 - A Emenda pretende excluir a
possibilidade de vir o Presidente da República a instituir outro órgão a
si vinculado para coordenar o Sistema Nacional de Trânsito.
Pelas razões já i:xpostas por oCaSião da análise da Emenda n'" ~09 e
porque se pretende elevar o nível hierárquico administrativo de órgão
máximo coordenador de Sistema. sugerimos o não acolhimento das
Emendas n°S. 25. 26 e 33.
Emenda n" 027 - Busca a propos1çao a inclusão de dispositivo
criando. no art. 13 do Substitutivo a Câmara Temática de Medicina de

Emenda n° 011 -A composição do CON'TRAN proposta pela Emenda
conflita com os demais dispositivos e a estrutura do Sistema Nacional
do Trânsito adotada pelo Substitutivo. o que nos leva a sugerir o não
acolhimento da Emenda.

Tráfego.

. Emendas n°s. 012 e 013- Sugerem a nominação da Polícia Rodoviária
Federai no inciso ll do art. 1O do Substitutivo.

A proposta de se dotar o CONTRAN de um assessoramento próximo
na área médica parece-nos ·medida de todo procedente. especialmente
em razão de vários dispositivos constantes do texto em exame, tais
como o limite de alcoolemia e a obrigatoriedade de cursos de
primeiros socorros (arts. 164, 275 e 146, IV).

As Emendas em questão devem ser consideradas prejudicé!-das. pois os
dispositivos mencionados já contém a redação proposta, registrandose que a Relataria entende mais apropriada a fórmula sugerida pela
Emenda n"' 07, já apreciada ao nominar o órgão no art. ?"'.

Sabendo-se que a maioria esmagadora dos acidentes de trânsito têm
como causa." o fator humano. entendemos conveniente a criação da -·
referida Câmara ·que, certamente. deverá promover estudos de alto
nível no sentido de encontrar soluções para reduzir os índices de
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acidentes. ou da gravidade das lesões de suas vítimas. Sugerimos o
acolhimento da Emenda.

A-noSso ver resta ainda. debater-se a questão da perícia. tão reclamada
pela prestigiosa Polícia Rodoviária FederaL

Emenda n° 028 - Busca a proposição acrescentar inciso ao art. 15, no
sentido de .incluir na composição dos CETRAN e do CONlRADlFE
wn representante da poücia cívil.

A razão pela qual, atê então, recusou-se esta Relatori~ a in~Iuir d~ntre
as atribuições da PRF a realização de perícia é o fato de que o órgão
não possui quadro de peritos (médicos. engenheiros, etc.). ou seja,.
especialistas capazes de elaborar laudos sobre os quais. nos tennos do
Código de Processo Penal, possa o Poder Judiciário fundar suas
sentenças tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal.

Adotando as razões contidas no tópico referente às Emendas n°s. 06 e
16, sugerimos o não acolhimento, também. desta proposição.
Emenda n° 029 - As razões que nos levaram a propor o não
acolhimento da Emenda D0 08 servem para justificar a proposta de
rejeição -da presente Emenda.
·
Emenda n° 030_- Trata-se de Emenda de caráter eminentemente
redacional que, sem dúvi~ aperfeiçoa o texto em exame. Somos pela

sua aprovação.

Emenjla ti' 031 - Pmcodc a Emenda inclmr na composição das JARI
um representante da Poücia Militar do Estado e do Distrito Federal

- A nosso ver não procede a pretensão contida na Emenda, pois. não
obstante a experiência que se supõe possuírem os briosos integrantes
das Polícias Militares,. as funções de policiamento ostensivo por eles
desempellbados tomam inconveniente a ~iação de recursos contra
autuações por eles próprios lavradas.
Soll!,os pelo não acolhimento da proposição.
Emenda n° 032 - ~a. não nos paxcce conveniente a supressão
do inciso IV do art. 19, pois dispõe ele sobre procedimentos
administrativos tendentes a "apurar, prevenir e reprimir atas eivados
de irregularidades... Não se trata de inquéritO policial, mas de
sindicãncia em processo administrativo que deve ser aberto pelo órgão
máximo executjvo de trânsito da União.
Cabe observar, ainda, que o dispositivo em tela se justifica em face de
que estabelece o§ 1° do mesmo art. 19.

Opinamos pelo não acolhimento da Emenda.
Emendas n°s 034 e o:35 - As emendas em análise pretendem
modificar dispositivos constantes dO art 20 do Substitutivo, que
disciplina as atribuições da Polícia Rodoviária Federal.
Com relação ao ~ do mencionado artigo acha-se a proposta
prejudicada, pois já se encontra nominado o órgão. No que concerne
ao incisso m. entendemos correta a redação contida no Substitutivo.
pois a expressão ••autoridade de polícia de trânsito" não é aquela que
meJhor se adapta à PRF diante do próprio texto constitucional (art.
144. § 2"). Também no que concerne à inclusão do inciso XIV não
procede a sugestão. diante do que dispõe o inciso IX do art. 21, que
confere aos órgãos e entidades executivos rodoviários a fiscalização e
autuação por.excesso de peso, dimensões e lotação do veículo.

De registrar-se. porém,. que em"' 3- de outubro de 1995, editou o
Presidente da República o Decreto n° 1655, que atribui à PRF
competência para a realização de peócía. salientando-se, neste passo. a
afirmativa dos ilustres autores das Emendas na sua Justificação..
verbis:·
"De acordo com o Relator da Comissão
Especia!;ilustre Senador Gilberto Miranda, "a
outorga de competência para o DPRF para
efetuar perícia e o que a ela se equipara o
levantamento do local do acidente -.- afronta
norma contida no Código de Processo Penal,.
qual seja a do art. 159. que exige que o exame
de corpo de delito e outras perícias sejam, em
regra. realizados por peritos oficiais". Assiste
razão ainda ao preclaro Relator quando afirma
que tais atividades devem ser exercidas por
especialistas capacitados e que o DPRF ainda
não os possui. Ocom::, porém. que, em
cumprimento ao disposto no § '2: do art. 144
da Constituição Federal, o antigo DPRF foi
transformado
em
órgão
pennanente.,
denominado Polícia Rodoviária Federal.
integrante da estrutura regimental do
Ministério da Justiça, estruturado em carreira.
cujo plario prevê a criacão dos cargos de
oeritos.. (grifamos).
w

Deixamos de obstaculizar a pretensão, por estas razões. cabendo a esta
Comissão a decisão fmal sobre o acolhimento parcial das Emendas, na
fonna da seguinte:

SUBEMENDA
Dê-se ao inciso N
redação:

do art. 20 a seguinte

"Art. 20 - Compete à Polícia Rodoviária
Federal. no âmbito das rodovias e estradas
federais:

Resta-nos o exame do inciso VI, cuja modificação implica a
autorização para a PRF ..realizar perícias, levantamentos de locais de
acidentes, boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem
alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em lei e regulamentos,
imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito....

VI - realizar perícias, levantamentos de locais
de acidentes. boletins de ocorrência e termos
circunstanciados, teste de dosagem alcoólica e
outros procedimentos estabelecidos em lei e
regulamentos imprescindíveis à elucidação das
causas dos acidentes de trânsito...

Cabe observar que a autorização para a elaboração e encaminhamento
de boletins de ocorrência e tennos circunstanciados é objeto da
Emenda 0° 37, cujo parecer é pela aprovaçaõ parcial. para que os
termos do dispositivo se igualasse ao inciso IV, do art. 23, que trata
das Polícias Militares.

Emenda n° 036 - Dentro da estrutura adotada pelo Projeto oriundo da
Câmara dos Deputados, de resto mantido quase integralmente pelo
Substitutivo, parece·nos mais consentânea com as atribuições da
Polícia Rodoviária Federal a fórmula iedacional do inciso m do art.
20, razão pelo qual sugerimos o não acolliimento da Emenda.
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Emenda n• 037 - AEmenda pretende cÕnferir à PRF a atribuição para
elaborar boletins de ocorrência. que tantos ~neficios trazem para os
usuários e a Justiça Tendo em vista. porém, que tal procedimento foi
proposto. também,. para as Polfcias Militares,. confonne sugere a

..ArL 22 - Compete aos órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal, no âmbito de sua
circunscrição:
~

Emenda o'" 61 que será apreciada posterionnente. opinamos pela
aprovação da Emenda. com a redação da SUBEMENDA às Emendas
n•s. 34 e -35.

II - realizar. fiscalizar e controlar o processo
de formaÇão, aperfeiçoamento, reciclagem e
suspensão de condutores, expedir e cassar
Licença de Aprendizagem, Permissão para
Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação,.
mediante delegação do órgão federal
. competente... .

Emendas n•s 038 e 039 - A estrutura da divisão de competências
adotada pelo Substitutivo já confere poderes mais amplos à Polícia
Rodoviária Federal do que aos órgãos e entidades rodoviários (DER e

DNER).

Dotar....se a PRF de mais competência é possibilitar um conflito de
atribuições inconveniente e desneccssári.o. pois o controle e
fiscalização relacionados com o excesso de peso e dimensões dos
veículos estão previstos no inciso IX do art. 21 do Substitutivo.
Somos pelo_ não acolhimento das Emendas.
Emerida n"' 040 - A Emenda pretende restabelecer ao órgão ou
entidade executivo rodoviário da União a competência atribuída aos
- ~ares estaduais, propondo alteração no inciso VI. do art. 21 e

supressão do seu parágrafo único.
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Emenda no 046 - A propÕsição em análise objetiva alterar a redação
do inciso fi do art. 22 do Substitutivo. no sentido de incluir a
expressão ··-· inspecionar''.
·

Na realidade, a idéia que se subtrai do texto é de que a inspeção
veicular relativa às condições de segurança seja conferida aos:
DETRAN. ficando para os Prgãos ou entidades de proteção ambiental
dos.próprios Estados, Distrito Federal e Municípios, os encargos com
relação a inspeção dos veículos no que diz respeito à emissão de gases
poluentes e m.ído.

Opinamos pelo não acolhimento da propo~ição em face da divisão de
competências estabelecidas estruturalmente no Projeto original e
mantidas no Substitutivo, que confere à Polícia Rodoviária Federal flS
atribuições relacionadas com a fiscalização,. autuação, etc. do trânsito
nas Cstradas e rodovias federais.

A fim de evitar possíveis dificuldades de intcrprctaçã.o, sugerimos o·
acolhimento parcial da Emenda nos termos da seguinte:

Emendas n"'s 041_ e 044 - A nosso ver, data venia. não procede a
alegação de que poderá ocorrer conflito de atribuições entre órgãos
executivos rodoviários e órgãos executivos de trânsito, no que
concerne à -suspensão ou cassação de direito de dirigir, previstos nos
incisos m, V, ~ e VTI. do art. 255 do Substitutivo.

redação:

Tal conflito não existe porque o próprio item VI do art. 21 estabelece
que o órgão ou entidade executivo rodoviário, além das penalidades
de multa, somente podem aplicar as penalidades de "'advertência por
escrito". e as medidas administrativas. Opinamos pela rejeição das

Emendas.
Emendas g 0 s. 042 e 043 - Objetivam as Emendas excluir do texto do
inciso VI do art. 21 a remissão ao art. 22, V. Desta fonna
pennanocerão com os órgãos ou entidadeS executivos rodoviários dos
Estados, Distrito Federa) e Municípios, também as atribuições
relativas à·f"ISC3lização, nas estradas e rodovias, dos itens a que alude o
inciso V do art. 22, de competência dos DETRAN. A providência
merece o apoio desta Relataria. que propõe o seu acolhírnento.
Emenda n• 045 - A presente Emenda merece acolhimento porque
apert'eiçoa a redação do ~ do art. 22, harmonizando-a com a dos
arts. 21 e 24, com exceção da palavra "executivas", que deve se
manter no masculino em razão de regra gramatical que detennína a
sua concordâD.cia com a expressão "órgãos'".
·

. SUBEMENDA

Dê-se ao inciso III do art. 22 a Seguinte

"An. 22 ·····················-···..- - - · - · · - - -

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições
de segurança vCfcular. registrar, ernplacar,
selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o
Certificado de Registro e o Ucenciarnento
~ual, mediant~_ del~gação do_ órgão federal
competente".
Emenda n° 047 - A Emenda, que propõe alterações nos arts. 22, 24,
121, 130 e 131. pretende conferir aos Municípios a atribuição para o
licenciamento de veículos.

Em que pesem as razões relacionadas com a descentraliZação, que
quase sempre são benéficas~ no caso em tela não acreditamos que a
medida sej~ conveniente. A grande dispersão de licenciamentos pelos
mais de quatro mil municípios brasileiros poderá proporcionar
sensível descontrole deste importante ato por parte das autoridades
federais e nem sempie beneficiará aos municípios.

As alterações contidas no inciso II disciplinam com mais procedência
a matéria.
--

Por outro lado, para compensar os dispêndios municipais com a
contrução. reforma e restauração de suas vias terrestres, já prevê a
Constituição_ Federal a transferência de 50% do produto da
arrecadação do IPVA (tributo estadual) para os municípios.

Somos pela aprovação da Emenda. com a ressalva antes consignada na
seguinte:

surgir para a implementação desta nova sistemática, levam-nos a

Tais razões. paralelamente a obstáculos de ordem prática que hão de
sugerir o não acolhimento da Emenda.

SUBEMENDA

Dê-se ao caput do arL 22 e aO seu inciso U, as
seguintes redações:

Emendas n°s 048. 049 050 066 e 067- Pretendem as proposições
ora comentadas que se inclua no roi de competências dos órgães OU-·
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a
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fiscalização, autuação e aplicação de penalidades por "excesso_ de
velocidade'". alterando-se, para tanto, a regra da alínea ..d.., do item V,
do art. 22 ou suprimindo a alínea ..e" do inciso VI, do art. 24.
A nosso ver tal medida somente contribuiria para estabelecer um
acentuad.Õ conflito de ati.l.buições entre estes órgãos e aqueles
municípais. cujas competências acham-se discriminados no art. 24,
especialmente no sen inciso V.
Tendo em vista que em princípio, os DETRAN passam a .fiScalizar e

controlar os aspectos relacionados com o CONDUTOR e o
VEíCULO, enquanto que aos municípios se atribui a tarefa de exercer
a fJSCa!ização sobre o ESTACIONAMENTO e a CIRCULAÇÃO
(VIA), entendemos desm:onselhável qualquer alteração nesta
oportunidade. De igual fonna deixamos de acatar a Emenda D0 67, de

autoria do Senador Roberto Freire, pelos

mesm~

motivos ora

expostos.
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No que diz respeito ao Sistema Nacio~al de Trânsito, as Polícias
Militares, que prestam inestimáveis serviços nesta área, estão
vinculadas. mediante convênios. aos órgãos ou entidades executivos
de trânsito (DETRAN- Secretarias Municipais ou Departamento\ de
Estradas de Rodagem). Estes são. na verdade. as autoridades"'"com
circunscrição sobre as respecitvas vias terrestres e. portanto, se
constituem em "autoridades de trânsito. Não se aplica, no caso, a regra
do § so do art.. 144 da Constituição Federal.
Estas razões levam-nos a propor o oão acolhimento das Emendas.
Emenda n° 056 -A proposição busca alterar o inciso II do art. 23 do
Substitutivo.
·
Embora se reconheça a intenção do ilustre autor em aperfeiçoar o
texto em comento, não nos convencemos da conveniência da Emenda.

realidade. parece estar havendo confusão entre a ação
fiscalizadora. latu senso. que pode ser exercida por policial militar e
por agente civil, e o ''policiamento ostensivo de trânsito, que SO!Dente
pode ser exercido por policial. Sugerimos o não <tC9lhimento da
Emenda.·
Na

Sugerimos o não acolhlmento das Emendas em exame.
_ Emenda n° 051 ~ A presente Emenda visa a estabelecer disposição que
autoriza o acesso dos dados cadastrais de veículos e condutores aos
órgãos ou entidades executivos de trânsito municipais. para que
possam c1es desempenhar com eficiência s~ novas atribuições.

Tendo em vista, porém, a extensão redacional do dispositivo do inci~o xn do art. 22 com o adendo proposto, sugerimos que a redação da
Emeçda constitua novo inciso daquele artigo.

Emendas n°s 057. 058 059 e 060 - V.isain as EmendaS em tela alterar
o inciso ID, do art. 23 do Substitutivo, no que díz respeitO às duas
primeiras enquanto que as seguintes buscam acrescentar~ ~bém § 2°
ao referido artígo.

Somos pela aprovação da Emenda, nos tennos da ressalva consignada.
na seguinte:
·

diViSão de competências- adotada pelo

SUBEMENDA
Acrescente-se o seguínte inciso XDI ao art. 22,
renumerando-se o seguinte:

"ArL22
XIU - fornecer aos órgãos e entidades
executivos de trânsito e
rodoviários
municipais os dádos cadastrais dos veículos
registrados e dos condutores habilitados, para
fins de imposição e notificaç_ão de penalic:l~
e de arrecadação· de multas nas áreas de suas
competências''.
0

Emendas tt s 052 053 e Q54 - As proposições destinam-se a nominar
as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
Seguindo os exemplos de dispositivos anteriores, que passaram a
nominar as Polícias Militares, sugerimoS o acolhimento das Emendas
em análise. ·
Emendas Itos. Q55 e 056-A - pata. m'áxiffià venl!!, não nos parCce
conveniente o acolhimento das Emendas em questão, pois. no que
concerne ao trânsito. as Polícias Mili~ exercem as funções de
policiamento ostensivo, mas não podem ser consideradas "autoridades
de policia.., senão de ..agentes da autoridade...
·

Tal titulação não deve nem pode ser considerada como wn
desprestígio para o policial que, conforme o caso, em matéria de
segurança pública stricto sensu, é· consideradd ..autoridade de
segurança...

As modificações prospostas distorcem a estrutura correspondente à
Substitutivo~ pondo em risco a ·
própria integração do sistema.

Pela não aprovação das Emendas.
Emenda n° 061 - A Emenda contribui para o aperfeiçoamento do
texto do Substitutivo ao prever a elaboração de "boletins de
ocon:ência.., nos casos de acidentes de trânsito.
Registramos que, por amor à isonomia e à harmonia de tratamento, a
Relataria sugere que a mesma redação proposta por esta Emenda. que
deve ser acolhida. seja adotada. em parte, no inciso VI do art.. 20.
Pela aprovação "da Emenda.
Emendas n°s 062 063 e 064 - Objetivam as proposições alterar o
parágrafo único do art. 23 do Substitutivo.

Em que pese o esforço despendido no sentido de justificar as
modlficações, prefere a Relataria a redação do texto Substitutivo por
melhor atender ao interesse público, uma vez que as !rações
especializadas e treinadas, integradas por homens com perfil
vocacional adequado haverão de contribuir para a elevação do nível
dos policiais militares que desempenhmll; tão importante em pról da
sociedade.
Sugerimos o não ~lhimento das Emendas.

Emenda no 065 - Objetiva a presente Emenda acrescentar parágrafo aoart. 23 do Substitutivo no sentido de fci:ar atribuições dos Corpos de

Bombeiros Militares, atribuições estas já inerentes às funçõeseSSenciais desta briosa corporação.
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Como ficou regiStradO -por ocasiãO da análise de outras proposições, é

Parece-nos providência acertada que tem em vista melhorar o nível de

inquestionável a importância do trabalho dos Corpos de Bombeiros,
daí porque não vemos obstáculo à inclusão do referido dispositivo.

segurança no trânsito, daí porque opinamos favoravelmente ao
acolhimento da Emenda_

Sugerimos o acolhimento da Emenda.
Emenda n° 068 - Parece~nos desnecessária a inclusão pretendida em
face do que dispõe o inciso xvm do mesmo art. 24. razão pela qual
propomos o não acolhimento da Emenda
Emenda n° Q69 - Pretende a Emenda acrescentar parágrafo ao art. 25

do Substitutivo conferindo às PÕiídas Militares • .independentemente
de convênio. poderes para autuar e encaminhar às autuações ao órgão

Emenda n° 075 - A Emenda em questão aperfeiçoa a re.dação do i~ciso
H. do art. 39 do Substitutivo, razão pela qual propomos o seu
acolhimento.
Emenda n° 076 - A En)enda em apreço seria procedente se as vias de
que trata o art. 61 não fossem. apenas, para veícu1os automotores,
como de resto acon~ com a legislação vigente. Tendo em vista.
ainda, o excesso de "detalhamento proposto, opinamos pelo não
acolhimento da Emenda.

ou entidade de trânsito competente.

Tàl procedimento, a nosso ver. subverte a ordem de operação e

planejamento sobre a via. a ponto de deixar a autoridade de trâosito

Emenda n°s. 077 e 078 - As Emendas em análise visam alterar a
~o do art. 67 do Substitutivo, o qual dispõe sobre o controle
ambiental no que concerne à eniissão de gases poluentes.

sem o necessário controle sobre as ações desenvolvidas.

Sugerimos o não acoJhlmento da Emenda

-Emenda n° 070 - A proposição em exame reveste-se de grande
importância para o sistema. como de resto acontece com a Emenda no
02. já analisada. Todavia. a redação sugerida pela Emenda rf 51 (com
parecer favorável ao acolhimento) parece-nos melhor atender ao

objeti.vo almejado.
Somos. portanto, pelo não acolhimento da emenda.
Emenda n• 071 - Como se trata de discriminações de infrações.
parece-nos conveniente que tais normas jurídicas sejam veiculadas por
decreto. no mínimo, e não por resolução do CONTR.AN.
Somos peJo bão acolhimento da Emenda.
Emenda n• 072 - A nosSo ver a proposição não deve ser acolhlda. A
regra do inciso V, do art. 30.. que se pretende alterar, é norma geral de
circnlação e conduta, para todos os tipos de vefculos enquanto que a
do art. 60 do Substitutivo, o qual pennite a circulação de bicicletas
nos passeios (desde que devidamente sinalizado) é regra específica
que. portanto, configura exceção.

Data veniª'- 9as razões ;lduzidas pelos ilustres autores das proposições.
por se tratar de matéria técnica e complexa que se reveste de grande
lmpt>rtâ.ncia social, especialmente nos grandes centros urbanos,
parece-nos conveniente a manutenção do texto contido no
Substitutivo. Somos pelo não acatamento da Emenda n• 77. De
registrar-se que a Emenda n° 78 foi retirada pelo seu autor, consoante
Requerimento n° 741/96.
Emendas n°s. 079 e 080 - Ambas as Emendas visam corrigir omissão
apresentada no parágrafo iinico do art. 67, com relação ao Distrito
Federal.

Por ·mais se aproximar do texto adotado no Substitutivo, parece-nos
0° 79, razão pela qual
sugerimos o acoUtimento integral desta proposição e o parcial da
Emenda no 80, nos termos d:g redacio dada nela Emenda n• 7?.

-mais própria a redação sugerida pela Emenda

Emenda n~- Q81 - Parece-nos nobre a intenção do ilustre autor da
Emenda ao prever passeio ou faixa destinado a veículos não
autorizados. A questão que nos preocupa e inibe a adotar a
providência no plano nomativo é a sua aplicação prática.

Não há. data veniª' contradição entre os dispositivos.

Com efeitO. de pouco adiantará se inserir dispositivo desse teor, se os
recursos flnanceiros e execução de grande parte das obras viárias não
permitirem a sua construção.

Emenda n° 073 - Pretende a Emenda acrescentar alínea "'e., ao inciso
vn, do art. 30, no sentid~ de detenninar a conduta do cicllita ao ouvir
o alanne sonoro dos veíc~los de emergência.

A alternativa n~tes casos seria desastrosa: - ou não se executa a obra
por falta de recursos para construir mais esta benfeitoria ou se
descumpre a lei. A hipótese é típica da engenharia de tráfego a quem
cabe a solução.

Tal dispositivo. a nosso ver,~ desnecessário em razão do que dispõe a
alínea~ do mesmo inciso, ~:

··vu.
a) quando tais dispositivos estiverem
acionados, indicando a proximidade desses
veículos, IQQgs os condq_tores deverão deixar
livre a passagem pela faixa da esquerda, indo
para a direita da via e parando se necessário"
(grifamos).

Diante desta lamentável constatação achamos mais cameloso sugerir o
não acolhimento da Emenda.
Emenda n° 082 - Pelas razões aduzidas quando do exame da Emenda
n• 01, opinamos pelo acatamento desta Emenda.
Emenda n° 083 • A Emenda pretende acrescentar na redação do art.
81, ~ a exPressão ..... em seu anexo II".

Propomos o não acolhimento da Emenda.

Não procede, data venia, a alteração, pois segundo o disposto no art.
335 do Substitutivo, os sinais de trãnsito previstos no Anexo II são
temporários e correspondem à legislação vigente, acé que, no prazo de
360 "diaS. o COI\'11U.N aprove o conjunco de sinais.

Emenda n• 074 - Visa a proposição alterar a redação do § ZO do art. 30,
incluindo na ordem de responsabilidade os veículos não motorizados.

Portanto, não procede a menção ao Anexo II no corpo das disposiçõesdefinitiVas.
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Pelo não acolhimento da proposição.

Pelas razões expostas sugerimos' o não acatamento da Emenda

Emenda n° 083-A. 084 e 085 - A relação entre os concessionários do
serviço público e o poder concedente é de cunho contratual, mas devese levar em consideração que as empresas que atuam nesta área
necessitam de instrumento legal que permitam a sua pronta ação nos
casos de controle e sobre veículos que provoquem danos às rodovias.

Emenda n° 088 - A proposição em exame sugere alteração no § ~ do
art. 96.
-

Por outro lado, somente o CONTRAN, no âmbito de suas atribuições.,.
em casos em que se faça necessário. pode regular a atuação dos entes
concessionários. Estas razões parecem-nos suficientes para propor o

acolhimento das Emendas ora comentadas.

r

Em face da altet:ação introduzida no art. do Substitutivo em razão
do acolhimento da Emenda D0 07, necessário se faz a modificação

redacional do pará~o proposto pelas Emendas ora analisadas. na
forma da segu~te:
SUBEMENDA

Acrescente ao art. · 93 do Substitutivo o
- seguinte narágrafo terceiro:
"Art. 93 .•.•. ·-··-··-················-··-·----·§ 3•. o CClN"l"RMi" poder.i estabelecer normas
e regulamentos para definir o âmbito da
atuação dos concessionários de serviço público
de operação de rodovias naquilo que for
pertinente ao trânsito, especificando os seus
deveres e atribuiçõe,s. sem prejuízo da

competência dos órgãos mencionados· nos
incisos IV, V e VI do art. 7"'."
Emenda n°-086 - A Emenda objetiva acresç_~_ntar parágrafo ao art. 96
do Substitutivo, no qual fica a autoridade que recusa a pennissão para
a realização de evento em via pública obrigada a indicar alternativa de
local aberta nas proximidades, para que o evento se realize.

Data yenia. parece-nos despropositado tal encargo a ser exercido pela
autoridade de trânsito. Entendemos, em primeiro lugar, que o interesse
público deve sempre prevalecer, daí porque se concede à autoridade
com circunscrição sobre a via o pOder para vetar a obra ou evento. Em
segundo lugar, somente os interessados. segundo as suas
conveniências poderão _discenir sobre a escolha do local para a
manifestação e· solicitar nova pennissão a quem de direito.

A proposta em exame, de certa fol1IIa, está transferindo para a
autoridade uma obrigação que ela. no mais das vezes. não tem
condições para cumprir.
Somos, pois, pelo não acolhimento da Emenda.
Emenda n° 087 - A proposição objetiva ãlteração redacional no § 2"
do art. 96 do Substitutivo, de forma a transferir para a autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via a obrigação de comunicar sobre
a interdição da via, e a indicação dos caminhos alternativos.
A nosso ver o texto do Substitutivo melhor regula a questão, pois se a
interdição se der em razão de evento autorizado, aos responsáveis pelo
evento devem recair as despesas com a comunicação, não cabendo ao
Poder público arcar com gastos originados por outrem.
Somente nos casos de obras ou eventos patrocinados pelo Poder
público a ele cabe promover a comunicação.

A nosso ver não procede a preocupação do ilustre autor da Emenda,
no sentido de f'uar com precisão o agente infrator sujeito à multa
prevista no referido dispositivo.

No caso, parece-nos haver perfeita hannonia e integração entre o
mencionado§ 3° do art 96 e o §_3'l. do art. 1° do SubStitutivo, razão
porque propomos o não acatamento da. Emenda.
Emenda n° 089 -A presente Emenda pretende acrescentar § 4° ao art.
100, bem corno alterar o§ } 0 do art. 323.
Na realidade. a proposição objetiva reativar parte de uma diretriz
eliminada pelo Substitutivo. que transferiu para a legislação
complementar (resoluções do CONTRAN) a disciplinação referente
ao peso e dímensões dos veículos, para não "engessar" o texto.

Em~ tópico relacionado com a matéria. assim se manifestou esta
Relataria no corpo do Parecer aprovado poc este CÓlegiado:
, "Com o objetivo de não "engessar" as normas
disciplinadoras da classificação dos veículos
quanto a aspectos de ordem técnica, nonnas
estas que se acham intimamente ligadas aos
avanços
tecno16gjcos
da
indústria
automobilística, em geral,. propusemos a
retirada dos dispositivos que fixam parâmetros
relacionados com as dimensões e peso de
veículos, deixando tais estipulações para a
legislação infralegal.

Evita-se, com esse procedimento, as
formalidades próprias de um novo processo
legislativo no caso de necessidade de alteração
de um simples dado relativo àqueles itens
antes mencionado~ (dimensões e peso, por
exemplo).
O vigente Código Nacional de Trâns:ito (Lei
5.108/66), sabiamente, outorga ao
Regulamento tal disciplinação (art: 35).

0°.

Parece-nos aconselhável que essa matéria, de
resto constantemente sujeíta a novas medições,
em razão
dos
vertiginosos
avanços
tecnológicos, não fique· atrelada a nonnas
jurídicas rígidas as quais, pela sua natureza,
exigem longos períOdos de elaboração em caso
de necessidade de mudança".

Por outro lado, qualquer alteração que se proceda no art. 323 implica
rpudapça na legislação vigente (art. 81 do Regulamento do Código
Nacional do Trânsito, âprovado pelo Decreto 0° 62.127, de 16/01/68,
com redação dada pelo Decreto 88.686. de 06/09/83), pois aquele
dispositivo apenas repisa a legislação em vigor (é norma transitória)
até que o CONfR.AN venha a ftxar novos limites.

DiantC-do exposto, nã"o M como se adotar a Emenda. que deve sef··
rejeitada.
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Emenda n° 090 - A presente Emenda foi retirada pelo seu ilustre autor,
consoante o Requeri.mento 0°741/96.

Observando-se que na Emenda no 98 foi omitida a palavra "'total",
após a expressão ..peso bruto", daí porque oferecemos a seguinte:

09ª-

Emenda no
Objetiva ela alterar a redação do § 3° do art. lOS do
Substitutivo.
evidente o aperfeiçoamento do texto do referido
dispositi'w:.o pela Emenda em e,xame, ao complementar, com
propriedade, a idéi~ de se exigir dos profissionais responsáveis pelas
inspeções veiculares, tanto no que concerne à segurança veicular,
como na verificação da emissão de gases poluentes e de rufdo.
Propomos o acolhimento da Emenda

SUBEMENDA

O Inciso II, do

"Art. 106 - -....···---·--·-···-..··-··-

Emenda n., 092 - A presente Emenda objetiva suprir a omissão do
Distrito Federal como pessoa ·política com competência legislativa e
organizacional concorrente com relação à inspeção veicular
concemente à emissão de gases poluentes e ruído.

p~ ~ veículos de transporte e de
condução escolar, o de transporte de
passageiros com mais de dez lugares e os de
carga com peso bruto total superior a 4.536 kg
(quatro mil. quinhentos e trinta e seis
quilogramas), faixas de segurança nas cores
branca e vermelha com condições de
visibilidade diurna e notuma af'lXados na
traseira e nas laternis dos veículos e
registrador
instantâneo
equipamento
inalterável de velocidade e tempo".

n-

A iniciativa merece acolhida. mas nos tennos da redação básica
adotada pelo § 4° do art. lOS do Substitutivo, ou seja, acrescentandose. ~nas. a expressão ..Distrito Federal" após a palavra "Estados".

Somos. assim. pelo acolhimento parcial da Emenda,. na fonna da

- segum!C=

'

SÚBEMENDA.
O § 4.. do

art.

IOS.~sa a ter a seguin'te

"Art. 10:5§
4o
Cabe
aos Municípios. e,
concorrentemente aos Estados e ao Distrito
Federal, legislar, · organizar e prestar os
servjÇOSy diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, relativos à inspeção
veicular de emissão de gases ·poluentes e
ruídos, devendo o CONTRAN criar meios
para que essa inspeção se dê de forma
integrada com ·a , inspeção de segurança
veicular de que trata este artigo".

094

an. 106 do Substitutivo passa a

ter a seguinte redação:

Emenda n° 097 -A Emenda em análise tem por objetivo retirar do
texto do inciso n do art. 106 a obrigação da pintura de faixas de
segurança para melhor visibilidade, nas laterais e na traseira. para
veículos de transporte de passageiros e de carga.
Não obstante as razões_ aJmb.!das pelo ilustre autor da proposição, que
entende dispensável tal sinalização, por amor à cautela e à segurança
que deve ser redob~ especialmente nas estradas e rodovias;
ousamos discordar da justificativa apresentada,. para opinar pela
manutenção da exigência, especialmente em vista do aumenio da
conspicuidade dos veículos demonstrada nos pafses que adotam o
sistema.
A pinrura Dos pará--choques, sem a utilização de material retro refletor

é insuficieD.te., em muitos casos, para evitar colisões, especialmente à
noite.
Sugerimos o não acolhimento da Emenda

Emendas nos; 093.
e_ 09$ - As proposições em exame pretendem
excetuar da ·regwameD.tação do cpNTR~ a obrigatoriedade do cinto
de segurança.' nos ônibus em perc~ em que seja pennitido aos
passageiros ~jar em pé.

Emenda n° 099 - A proposta em an~ 'pretende excluir da
obrigatoriedade aos vefculos a que se refere o it~ II do art. 106 a
pintura de faixas, além de transferir para o CONTRAN a ftxação do
peso bruto total dos veículos a serem equipados com tacógrafo.

Não nCJ:s parece procedente a preocupação dos ilustres autores das
Emendas, pois por se tratar de regulamentação ampla e de nível
técnico complexo, parece~nos que a melho~;: solução é a de se confiar
ao CONTRAN. por sua inequívoca eficiência. a disciplinação da
obrigatoriedade do uso do cinto de segurança em todos os veíctllos. de
acordo com as circunstâncias e peculiarieclades de cada um.

O limite de peso aludido no dispositivo em questão deverá ser elevado
para 4.536 ·quilogramas ~r raz~ de ordem ~nica, se aprovadas as
Emendas n°s. 96 e 98, o que COnstituí verdadCJIO avanço com relação
à legiSlação em vigor.

Somos pelo não acolhimento das Emendas.
Emenda n., 096 e 09_8 - As Emendas ora em comento visam elevar de
3.500 kg para 4.536 kg o peso bruto total dos veículos aludidos no
inciso n do art. 106. sujeitos à obrigatoriedade de pintura de fai.x'as de
segurnnça e de registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo (tacógrafo).
Diante- das razões de ordem técnica apresentadas pelos ilustres autores
das proposições, sugeririlos --o ·acolhimento das Emendas, com 0
- registro que se segue.

A nosso ver é conveniente. no caso, estabelecer-se na lei a fixação do
peso. evitando-se maiores delongas sobre esta questão, registrando-se,
ainda, que várias cõnsUir..ãs- foram fonnula.das por esta Relataria às
fontes mais competentes para opinar sobre o assunto.
Sugerimos o não acatamento da Emenda.
Emenda n° 100 - A Emenda em tela pretende incluir. dentre os
equiPamentos obrigatórios previstos no inciso II do art. 106 o
"totalizador de excesso de esforços horizonta.ls".
No Parecer aprovado por esta Comissão, assim nos manifesta.-n.os
sobre a matéria,~:
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"Em que pesem os argumentos trazidos para
que se mantenha no texto o inciso IV do art.

111, entendemos que os mesmos não resistem
à uma análise mais ãprofundada da questão
que, em ú1tima instância, leva-nos à valoração
da já mencionada relação "custo/benefício"',
Com ,efeito, não obstante as considerações
aduzidas no trecho transcrito, registramos
alguns obstáculos à manutenção do citado
dispositivo que nos parecem intransponíveis.
Em primeiro lugar, como de resto afmna a
justificativa que acompanha a Emenda D0 69,
que propõe a supressão do inciso rv do art.
111,
"...0
equipamento
mencionado,
totalizador autônomo de excesso de esforços
horizontais não é conhecido como dispositivo
de seiurança pela inddstria automobilística
mundial. Não existe literatura a seu respeito
nem se sabe como poderá contribuir para a
segurança veicular".

Não nos parece, data veniª' que seja este wn entrave para a utilização
do referido equipamento eletrônico, pois o número de veículos que
passarão a trafegar com segurança pelas nossas estradas e rodovias
supera eventuais casos de "quebra de privacidade''. que não cheg<l!'l a
alarmar,_ pois se alguém se encontra em trânsito com seu veículo - e
não é fantasma -, está sempre sujeito a ser reconhecido, por si ati por
seu veículo.

Os beneficias que o equipamento poderá trazer para os usuários e as
autoridades, no nosso entender~ superam as eventuais dificuldades
apontadas.
Cabe observar, por oportuno, que rião se trata de monitoramento "vía
satélite'', mas de sistema integrado por computadores.

-Transczcvemos, neste passo, trecho do Parecer que encaminhou o
Substitutivo ao plenário, que justifica o disposto no inciso m, do art.
106, verbis:
"A identificação eletrônica viabiliza a
fiscalização automática das .condições , de
circulação dos veícu1os, possibilitando a
verificação instantânea de dados relevãntes,
tais coroo, identificação do proprietário. o
licenciamento, o pagamento de . multas de
trânsito, a inspeção veicular periódica, etc.
Com isso, será possível inibir-se. em muito, o
roubo e o furto de veicules e tornar-se-á mais
rápida e segura a passagem pelos postos de

Ora. a falta de informações seguras acerca da
eficiência do equipamento para evitar
acidentes, por si só constitui entrave à
obrigatoriedade de instalação do "totalizador"
na ga frota mundial de veículos automotores,
embora se sustente que se trata de
equipamento inventado no Brasil.
Ademais, ficou insufiCiCntemente demonstrada
a utilidade do aparelho para efeito de
fiscal.ização e .controle, pois o simples fato de
haver sido detectado um- excesso de esforço
horizontal proveniente da entrada incorreta em
curvas, ammcada e freada brusca, não implica,.
obrigatoriamente, a prática de infração sujeita
a qualquer penalidade.
A utilização do supracitado aparelho, segundo
infonnações colhidas por esta Relataria,.
melhor atende aos frotistas que pretendem
reduzir seus CtlStos. mediante controle
permanente dos seus motoristas, mas não deve
ser transplatada para a lei, como regra
obrigatória de instalação. Se, por ventuta,. os
testes demonstrarem o contrário, nada há que
im~a o CONTRAN de expedir Resolução
determinando a compulsoriedade da instalação
do "totalizador" nos veículos que mencionar".

Pelas razões

ola alinhadas, opínamos pel9 não acatamento da Emenda.

S'<ler:da n° IOI ~Tem a proposição por escopo a supressão do inciso
IH. b c..--:. ~OC. clC. Substitutivo, o qual prevê, dentre os equipamentos
vl:«·ig,dÕI.Íu~ ••dÍ:!'?oJ~i!....:Vo

qUe pemrita ·a identificação automática do

vcfculc>'".

Fundou c ilustro autor da Emenda a sua justifiCaÇão nos malefícios
que G equ,ip:memo deverá trazc.r para-o usuário, pela quebra de sua
i""i.vecidad~•.!O.ÍS eab:!: '' ... ao consu-midor a opção áe ter ou não o seu
· ~íct:.lc ide· if<c:adt' antom<•tica.-:nente onde quer·- que ele esteja"
·:ó~Ól'i).
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pedágio.

Tal ~uipamento·e~e)a'rá: às praças de pedágio
e postos de f1Scalização as condJç?es ideais
para o mais abrangente controle sobre a
própria vida do veículo,.além de proporcionar
maior conforto para os usuários....
Propomo~

assim, o não acolhimento da Emenda.

Emenda n<> J 02 - A proposição em análise pretende alterar a redação
do inciso VI, do art. 106; tiO seiltido'de transferir para o CONTRAN a
regulamentação do dispositivo destinado ao controle da emissão de
gases poluentes e de ruído.

Justifica-se,- a nosso ver~ a alteração proposta, pois sendo
tecnológicamente possível, nada deve impedir a instalação do referido
equipamento nos veicules usad~. ·
Propomos 'o acolhimento da Emenda.
Emendas n"s. 103 e 104 - Não obstante deva-se elogiar o zêlo e a
preocupação dos ilustres autores das Emendas em análise, não nos
parece, data venia, que mereçam elas prosperar.

A regra do art.108, como observa· com propriedade a justificativa das
proposições. não constitui norma tendente a discíplinações de
concessão ou permissão de serviços de transporte, mas mera
autorização para a circulação de veículos para o transporte de
passageiros, a título precário.
Não vemos razão, portanto, para se proceder às mudanças sugeridas.
Propomos o não acolhimento das Emendas.
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Emenda no 105- A Emenda em exame pretende ·incluir no f 3° do art.
11 I mais uma condição para o uso de painés publicitáriO$ nos
veículos de transporte coletivo de passageiros~ qual seja. a de que a
publicidade "contrjbua para a ~ução larifária".
A idéia é a de repetir no Código o disposto no § 1.. do

art.

SUBEMENDA

Dê-se ao§ }0 do arL 123 a seguinte redação:

"Art.

91 do

123.·-····-··--·-·····--···--·····--,

Regulan:i"eoto do Código Nacional de Trânsito, com a redação que lhe
atribuiu o Decreto n° 1.683, de 25/10/95.

§ 1°. No caso de transfetencia de propriedade
. o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de
.Veículo 6 de trinta dias." sendo que nos demais
casos as provjpências deverão ser imediatas."

, Trata-se de providência que pode merecer acolhida no plano
financeiro ou econômico. como medida de ..política tarifária", mas
jamais conter-se no conjunto de normas que compõem um "C6digo de

Trânsito...
Esta questão deve ou pode ser objeto de discussão e negociação entre
o poder concedente (f~ estadual, distrital ou municipal) e os
empresários de ttansporte.
Somos,. poc eStas razões.. pelo não acatamento da Emenda.

Emenda n° 106 - Pretende a Emenda alterar o ~ do art. 115 do
Substitutivo, dispensando o uso do lacre nas placas dos veículos
auromotorcs.

Entcdcmos mais segura a ~tco~o do ,mencionado lacre para se
evitar eventuais procedimentos de fraude.

Pelo não acolbimeoto da proposição.

Em@da n° 107 -Trata-se de proposição de caráter redacional que visa.
a evitar dúvida de interpretação com ~:dação ao órgão executivo de
trânsito a quem cabe o registro dos veículos automotorcs.
'

. .

.

A sugestão_apcáeiçoa o texto e, por isso, mexcc:e acolhimento.

Emcn4a

Emenda n• 108 - A presente·
objeti.va a traÍlsfcrência de
parágrafo Úlllco do art. 121 para o,§ Z' do art. 131, remunerando-se as

demais.
Procede a alteração proposta. pois o selo a que ~ refere o paragráfo
único do art. 121 deverá ser afixado no veículo por ocasião de-cada
licCnciameo~. daí porque :inelbor se situa a noema: do corpo do art.

131.

. . .

. .
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Emendas n"s. 110 111 112. 113 e 114- Pretendem as Emenaas a
inclusão de artigo no Capítulo x:n do Substitutivo, que disciplina o
UCENC!AMENTO.
Trata-se de regra que condiciona a regularização de veículos (registro.
licenciamento c emplacamento) de cailiCtcrfstica com=ial (taxis,
ôm'bus. caminhões, etc.) à prévia aUtorização por parte do poder
concedente.

A medida já 6 adotada atttalm.eate e se faz necessária para a concessão
das chamadas "placas vermelhas... Somos favoráveis à aprovação das

Emendas.
Emenda n° 115 - Propõe a Emenda a obrigação de visto a ser
concedido pelo município para que um veículo licenciado em outro
município-venha a transitar por mais de 30 dias.
A sugestão, data venia.. não nos parece aceitável por vedação
constitucional. tendo em vista que a norma do inciso XV, do art. so
estabelece que "6 livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz,. podendo qualquer pessoa,. nos termos da lei. nele entrar.
~ou dele saír com seus bens".

Por outro lado, tal preceito, além de carecer de sanção pelo não
cumprimento da obrigação é de controle prático impossível. pois a
forma de fiscalizar a permanência de um veículo em um município é
Wcfa <lificil

Sugerimos o acatamento da Emenda.

Ademais. nos ·grandes centros urbanos é comum a existência das
chamadas "cidades dotmitórios"'. nas quais habitam milhares de
Emenda n° 109 - ~. em parte.. a Justifi~va do ilustre autor da
pessoas que gravitam em tomo de cidades com grande concentração
Emenda ao observar que o prazo para o registro somente está fixado
de indústrias. de fonna que há. na prática. uma verdadeira
para o caso de transferência de propriedade do veículo { § 1'" do art.
snperposição de municípios, dificultando. ainda mais, a ÍlSCalização e
123).
o CoDtrole- do período de tempo de trânsito dos veículos licenciados
- nos mtm!cfpios vizinhos.
Pretende ele que este prazo se estenda para as demais hipóteses
previstas no art. 123, tais como mudança de município do proprietário
(inciso'
alteração de característica. ·dQ -veículo (incíso fi) e
Em fim,. razões de on:lem jurídica e de ordem prática, a- nosso ver.

m•.

mudança de categoria (inciso IV),.

A intenção do texto, ao contrário. é a de somente conceder prazo (30
dias) para o registro no caso de transfetência da propriedade, enquanto
que para os demais casos o registro deve ser~
Em razão da dúvida surgida,. pretende esta Relataria propor, a Ímal,
nova redaç:ão ao § 1o do art. 123.

A redação proposta na Emenda, entretanto, não atende integralmente
aos objetivos colimados, daí porque propomos o acolhimento parcial,
nos termos da seguinte:

desaconseJham o acatamento da 'Emenda.

Emenda n° 116 - Pretende a Emenda a supressão do art. 134 do
Substitutivo.
Etnbora se possa reconhecer que o referido dispositivo não esteja
redigido da melhor forma.. daí porque devem~ pr~r. a sua
alteração, não há negar que seja ele de grande ~c1a para
assegurar o recolhimento de multas decorrentes de inftações.

ce:metidas pelo antigo proprietário.
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Opinamos pelo não acolhimento da Emenda. ·

Emenda n° 117 - A proposta formulada pela Emenda em exame
soluciona., em parte, a questão da transferência de propriedade dos
veículos automotores, mas a nosso ver, ainda deíxa a desejar, por não
induzir a,~egularizaçáo rápida da situação.

Propomos o não acolhimento: da Emenda.
Emenda n° 118 - A fórmula sugerida pela Emenda, a nosso ver,
melhor atende aos objetivos de resguardar a cobrança das multas nos
casos de comercialização de veículos usados, pois obriga o
proprietário antigo a cOmunicar a transação ao respectivo DETR.AN,
sob pena de ficar responsável, solidariamente, pelas penalidades
cominadas até a efetiva comunicação.
Sugerimos o acolhimento da Emenda.

Emeft$la n° 119- Trata-se de proposição que possui caráte;r n::dac:ional,
que supre omissões encontradas no texto do capnt do art. 139. no que
diz respei!O ao Distrito Federal.
Sugerimos o acatamento da Emenda.
Emendas D S. 120; 121 e 122 - As preseiJ.tes Emendas prctcndcm
incluir, dentre os requisitos para a ooD.cessão ou renovação do
documento de habilitação a apresentação de certidão negativa ~e
feitos criminais ajuizados, relativamente aos crimes de roubo,
sequ'"estro, estupro, atentado violento ao pudor, corrupção de menores
e tráfico de drogas.

Cabe registrar qne o texto do Substitutivo, tendo em vista a situação
especialíssima dos condutores de veículos destinados à condução
coletiva de escolares (quase sempre menores de idade) e por estarem
submetidos à autorização dos DE'IRAN~ exige no an. 328, a
apresentação '"prévia" de certidão negativa relativamente aos Crimes
de homícidio, rOubo, estupro e corrupção de menores,. renov&ivel a
cada cinco anos.
·

Por derradeiro, cabe registrar que tal proposta já foi submetida ao
crivo desta Comissão na reunião IUlizada no dia 11 de junho próximo
passado e rejeitada por ocasião da reunião que aprovou o Substirutivo
ota em exame.

Em face da inconveniência da ~posta que. se não rejeitada poderá
criar uma verdadeira "indústria da certidão" e, ainda. por afrontar
dispositivos que conferem aos municípios e estados membros a
competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse
local '(C. F., art. 30, I) e aqueles não vedados pela Constituição
Federal (C. F., art 25, § 1~. respectivamente, sugerimos o não
acolhimeoto destas Emendas.
Emenda n° 123 -A proposição objetiva suprimir da redação do an.
159 a expressão .. ... independentemente do reconhecimento da
prescrição, em face da pena concretizada na sentença,..

0

Para tanto, sugere a inclusão de inciso no art. 139 (Emenda ~ 120) e
0
de dois paràgráros ao artigo 144 do Substitutivo (Emendas D S. 121 e
122).
A matéria proposta,. inegavelmente, possui caráter diverso daquele
tratado oo Projeto que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O que regula o Projeto, no caso do art. 144 antes referido, são os
requisitos para a concessão da ''habilitação" para as categorias "D"' e
"E,. e tipos especiais de veículos, não cabendo aí estabelecer
condições extras para o exercício de profissões, tais como taxistas.
Estes profissionais, bem como os motoristas de ônibus estão
vinculados às concessões, permissões ou autorizações conferidas por
órgãos públicos reguladores de tais tipos de transportes.
ao poder municipal cabe estabelecer condições e exigências para
a permissão da prestação de _serviço de taxi, o mesmo acontecendo
com o transporte coletivo urbano. Ao órgão rodoviário estadual
compete a outorga da pennissão ou concessão do transporte coletivo
de passageiros intermunicipal e ao DNER do transporte interestadual e
internacional:
~

Trata-se, pois;-- de matéria concernente ao transporte e foge à
competência doS DETRAN a flscaliza.ção de tal requisito, pois não há
como aquele órgão controlar a execução da norma, wna vez que a
rotatividade do exercício profissionaí obstaculiza tal fiscalização.
Os taxistas, por exemplo, são as maiores vítimas da violência urbana e
não consta que possuam o direito de exigir_ dos seus passageiros a
apresentação prévia de qualquer certidão negativa ou certificado de
bons antecedentes. Outra não é siruação dos condutores de ônibus
urbanos e inte.rrubanos.

Para o ilustte autor da Emenda deve--se, também. isentar o agente de
delito de trânsito da obrigação de se submeter a novos exames em
razão do reconhecimento da prescrição em face da pena em concreto.
Somos, data veni3.. de opinião diametralmente oposta. Injusto, embora
legal, já é o fato de não cumprir o condenado a pena que lhe foi
imposta por razão meramente temporal. Maior injustiça.. ainda, é
isentá-lo, pela mesma razão. da obrigação da reciclagem.
Observamos. por oportuno, que a regra inscrita no art. 159 do
Substitutivo originou-se de decisão prolatada pelo Calenda Supremo
Tribunal Federal, que estabeleceu a prevalência do art. 77 do vigente
C6digo Nacional de Trânsito, que dispõe:

"Art. 77 O condutor condenado por acidente
dC trânsito que tenha ocasionado deverá ser
submetido a novos e:tameS para que possa
voltar a clirigir, de acordo com as normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Trânsito...

Interpretando tal dispositivo. assim decidiu o STF, ~:

"'Habeas Corpus. Condenáção à pena de três
meses de detenção. com "sursis" (CP. art. 129,
§ 6"). aplicando-se o disposto no art. 77 do
Código Nacional de Trânsito. 2. Extinção da
punibilidade pela prescrição superveniente à
pretensão punitiva. em face da pena
concretizada na sentença. Código P..:nal. arts.
107, IV, r figura, 110, § lo e 109, VI. 3. Q
reconhecimento da nrescricão no caso.
nenhum efeito projeta sobre <J:S providências
determinadas na sentenca. com relacão à
apl1cacão do art. 77 e parágrafos do Código
- Nacional de Trânsito. 4. Habeas Corpus
deferido, em parte. para decl.uar extinta a
à
sentença
punibilidade, superveniente
condenatória, de que somente a defesa,
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recorreu. em face dà ~ concretizada nessa:
decisão. sem prejuíZo de se aplicarem. no ç,'So
o art. 77 e pará~OS, do C6digo N~al de
Trânsito."
(HABEAS
CORP
N"

II - superior a 6 decigramas de álcool por litro
de sangue
INFRAÇÃO: Gravfssima
PENALIDADE: Multa (S vezes) c suspq!São
do direito de dirigir
_
MEDIDA ADMlNISrRATIVA: retenção do
veículo at6 a apresentaçio de condutor
habilitado e mcolhimento de documento de

~~=2!.~~~i!l~!}.d'a Silveira,
I

O que se pretende com a redação atribuída ao art.. 1~ é consagrar na
lei a orientação saudável da jurisprudência. eviWido-sc constantes
ajuizamentos de condenados que já se beDefi~ com a prescrição
e que buscam o privilégio de se evadir da imPortante obrigação de
icciclagem para voltar a dirigir.
//

habilitação.
f'arágrafo únic;;o: o limite de alcoolemia
também po<Jcrá ser apurada ua forma do art.
276".

Somos pelo não acolhimento da Emenda.

. Emenda!; rfs t?A. 125 ]26, 127 e 128 - As proposições que ora
passamos a comentar pretendem a supressão do § 9" do art. 158 do
Substitutivo, o qual autoriza o empregador a'reter a Carteira.Nacional
de Hal?ilitação de seus servidores ou cmptogadores quando f!J!l'lll
estes acometidos de doença que, comprovâdameitte. os incapacitem
para dirigir..
.
.
Diante das razões alinhadas pelos ilustres autores das proposições cm

exame e, por cautela. no que concerne a eventual violação de direito
individual,. sugerimos o acolhimento das Emendas.

Emenda n° 129 -Diante da proposta de acatamento das Emendas qu~

pleitearam a supressão do § 9" do art. 158, posiciona-se está Relatoria
pelo Õio acolhimento da Emenda modificativa ora em exame..

Emenda n° 130 - A pieSellte Emenda objetiva introduzir como

Agosto de 1996

Emenda n° 132 - A Emc;:pda em exame pretende disciplinar o uso do
cinto de segurança nos taxis, propondo a inclusão de parágrafos nos
arts. 166 e 279 do Substitutivo.

Não nos parece aceitável a proposta porque a sua implementação. na
prática 6 difícil e porque em situação alguma pode o condutor deixar
de CÚ.mprir fielmente as regras de trânsito. sejam elas Idaciooados
com a segurança veicular. dos ocupantes do vefcuJ.o ou de cil'cuiação.
No caso de o passageiro recusar-se a utiliiar o cinto de segurança a
única atitude coneta do condutor do veículo é não transportá-lO.
Qualquer ®t:ra solução servirá de justificativa,. pelo condutor. para
iDfringir a lei. o que é inaceitável. Semelhante situação é aquela em
que o passageiro "exige'" do taxista que venha ele a exceder a
veiocidadc permitida na via ou a ultrapassar sinal fechado. Se aceita a
"exigência... a responsabilidade con~ a ser do condutor.

inst:nunento de medida de alcoolemia o chamado "bafõmetro.., mas. !
l!!i2ti, já define o índice mínimo pcnnitido~ o que a nosso ver pode
Diante destas razões. propomos o não acolhimento da Emenda.
COJnprOmetCr-a sua alteração futura decorrente de novos estudos sobre
. a matéria. Em. razão do que foi exPosto a Emenda deve ser ·
Emenda D0 .133- A proposição tem por objeti.vo alterar a redação do
considerada como parcialmente aprovada, nos tennos da redaciio
a'ri.. 184 do Substitutivo. para suprir lacuna no referido dispositivo
dada nela Emenda n•J3t.
com ielaçio à regra'contida DO Capítulo ill (art. 30.IV)~
Emenda D 0 131 -A proposição em análise pretende alterar o art. 164
A Emenda aperfeiçoa tecnicamente o texto. razão pela qual sugerimos
do Substitutivo,no seiitido de escalonar os índices da alcoolemia. de
o seu acatamento.
forma a estabelecer como infração média a conduÇão de veículo com a
dosagem entre 3 e 6 decigramas de álcool po_r litro de sangue.
Emenda rf 134- Ptetende a Emenda alterar o art. 186 do Substitutivo.
mantendo como infração gravíssima a dosagem superior a 6
para estabelecer graduação na penalidade nele: prevista.. de fonna a
deci8;ramas.
rtcrudescc:r a multa para caminhões e ônibus que, em razão de suas
Parece--nos conveniente a mudança proposta no sentido de se preVer
para aqueles que ingerem quantidades moderadas de bebidas
alcóolicas uma penalidade que. pelo menos sirva de alerta para que em
situações futuras não venbaffi a exagerar no consumo de álcooL
Sugerimos o acolhimenlO da Emenda na forma da seguinte:

SUBEMENDA
Dê-se ao' art. 164 do Substitutivo a seguinte
rcdação:
"Art. 164 - Dirigir sobre a influência do
álcool. ou de qualquer substância entorpecente
ou que detennine dependência física ou
psíquica em oível:

r - entre 3 e 6 decigramas de álcool por litro de
sangue
!NFRAÇÃO: Média
PENALIDADE: Mulra

diiilensões. provocam grandes congestionamentos nos centros
uitianos.
A proposiçio contém embasamento técnico. merecendo. por isso.
aeatada.

Ser

Emenda D 0 135 - A_ proposta em exame reveste-se. também. de
· conteúdo técriico e visa incluir o inciso X no art. 230 do Substitutivo.
com o objetivo de estabelecer penalidade para os veículos que
transitam com excesso da capacidade máxima de tração, pois esta
cirCtinStâricia coinpromete diretamente o sistema de freios. e. po_r via
· de Consequência. a segurança veicular.
De forma cãuteiÕsa, a Emenda remete ao CONTRAN a graduação do
tipo de inftação. que terá por base a relação entre o excesso de peso
apilrãdo e a capacidade máxima de tração.
i•
A proposta. a nosso ver. aperfeiçoa o texto merecendo acolhimento.

Em deconênciá dCsta alteração introduzida,. faz-se necessária. a
adaptação da r~açãà ·do parágrafo único do

CfSla Relatoria propõt' a seguinte

art. 230. razão

peJa qual
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SUBEMENDA
O parágrafo único do art. 230 do Substitutivo
passa a ter a seguinte redação:

·•parágrafo único. Sem prejnízo das multas
previstas nos incisos V e X. o veículo que
transitar com excesso de peso e ou excedendo
à capacidade máxima de tração, não
computado o percentual tolerado na forma
disposta pela legislação~ somente poderá
continuar viagem após descarregar o que

exceder. segundo critérios estabelecidos na
referida legislação complementar"'.

Emenda n"' 136

~

Trata-se de alteração redacional do art. 246 do

Substitutivo que merece aprovação. pois hannoníza o texto com a
realidade práti~ consoante esclarece a Justificativa do ilustre autor.

Somos_ pelo acatamento da Emenda.
Emenda -n° 137 - Busca a proposiçaõ alterar a redação do art. 241 do
-Substitutivo com o objetivo de corrigir a inexata remissão ao art 100
e a denominação do veículo, observando-se, ainda. que a in:fração se
refere, apenas, ao excedente de carga e não de passageiros (art. 230,
VII). A Emenda merece ser acolhida.

Emenda n° 141 -Propõe a Emenda a supressão da palavra "'-condutor"
dos §§ 7° e go do art. 256 do Substitutivo. providência que nos parece
sensata. pois há situações em que o infrator não é o condmor, como
exemplifica a Justificativa que acompanha a proposição.
Opinamos favoravelmente ao acatamento da Emenda, observ:mdo-se
que esta Relataria opta pela fórmula redacional sugerida pela Emenda
8° 142.
Emenda n° 142 - A presente Emenda, além de suprimir a palavra
"condutor'', reduz para 15 dias o prazo. a partir da notificação da
autuação, para que o proprietário do veículo identifique o condutor ou
responsável pela infração.
"'

A fórmula sugerida parece--nos melhor atender aos objetivos
almejados pelo sistema. razão porque propomos o acolhimento da
Emenda. A modificação em questão conduz à necessidade de se
alterm;:, a redação do inciso II do art. 280, a f.un de tomar viável a
aplicação das penalidades pelas autoridades de trânsito, nos termos da
seguinte:
SUBEMENDA

Dê-se ao inciso II. do art. 280 do Substitutivo

a seguinte redação:
"An.280 .......................... _ _ _ .........-

Emenda n° 138- Propõe a Emenda a alteração no §- 4"' do art. 256 do
Subsl.itutivo para suprir a falha redacional contida no dispositivo,
consoante demonstram as razões que acompanham a proposição.
A redaçáo proposta di~plina corri a abrangência necessária a

responsabilidade do embarcador. Por melhor traduzir o objeti.vo
-almejado, sugerimos a substituição, na Emenda, das palavras ..mesmo
que" pela exp~o "ainda que''.
Somos favoráveis ao acolhimento da Emenda, com ressalva registrada
na seguinte:
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IT- se. no prazo máximo de sessenta dias, não
for expedida a notificação da autuação".
Emenda n° 143 - A proposição que ora comentamos visa alterar a
.ey:dação do § go do ari. 256, no sentido de tomar mais coerente e justa
a aplicação da nova multa a ser lavrada contra a pessoa jurídica que
deixa de identificar o infrator.

Ao invés de se estabelecer uma multa oo valor de dez vezes a
penalidade originai, sugere a Emenda que seja ela multiplicada pelo
níimero de infrações iguais cometidas nos últimos doze meses.

SUBEMENDA

...

'

. O § 4° do art. 256 passa a ter a seguinte

• redaç!lq: .

Por melhor regular a hipótese, propomos o acolhimento da Emenda
substituindo-se a expressão "nos últimos doze meses" por "no perído
de doze meses", na forma da seguinte:

".A.rt. 256......................................................... .
§ 4°. O Emban::ador é responsável pela
infração relativa a transporte de carga com
excesso de peso nos eixos ef ou no Peso Bruto
Total, quando for o único remetente da carga.
· ainda que o peso declaradº nª nnm fi...~·ru.
fatura ou manifesto for inferior àquele
aferido."

'Enle~das n°s. 139 e 140 • As En;lendas em questão pretendem a
supressão dos §§ 7' e 8° do art. 256, que tratam da identificação do
condutor que praticou a infração. por parte do proprietário do veículo.

Em que pesem as alegações contidas nas JustiHcativas.. parece-nos
fundamental que se identifique o condutor infrator, a fim de que se
possa pôr em aplicação as nonnas relativas às reincidências e o
sistema de pontuação previsto no art. 258 do Substitutivo.
O acompanhamento do Prontuáro do condutor e os sistemas de
controle de infrações dependem da implementação dos dispositivos
em tela. daí porque opinamos pelo não acatamento das Emendas.

SUBEMENDA

O § go do ·art. 256 passa a ter a seguin[e
redação:
"An.256...........................................................
§ 8°. Após o prazo previsto no parágrafo
anterior, não havendo notificaçao do infrator e
sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica, será lavrada nova multa ao
proprietário do veiculo. mantida a originada
pela infração, cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de infrações iguais
cometidas no período de doze meses".

Emenda n° 144- Pretende a Emenda a inclusão de§ 9° ao art. 256. no
sentido de deixar claro que o fato de ser o infrator pessoa juridica não
o exime das regras relativas à reincidência e pontuação previstas nosarts. 257 e 258 do Substitutivo.
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A proposição aperfeiçoa o texto, razão pela qual sugerimos o seu
acatamento.

Agosto de 1996
SUBEMENDA

Inclua-se no art. 261 o seguinte§ 4°:
Emenda 11° J45 - A emenda em _análise objetiva a inclusão de
parágrafo ao art. 257 autorizando os municípios a alterar os valores

"Art. 261 ....-·--··-·-···-··-·--'.••

das multas_ de sua competência.

'

§ 4° - Se o ICparo mencionado no parágrafo
anterior demandar providência que não possa

A sugestão apresentada,. em que pesem os robustos argumeDtos em
defesa dos municípios com peculiariedades próprias e com problemas

ser tomada no depósito. a autoridade
responsável pela apreensão liberará o veículo
para reparo, mediante autorização, assinando
piaZo paxa a su~ reapresentação e vistoria".

específicos de trânsito, não nos parece de acollúmento possível ou
conveniente pelas razões que passamos a alinhar.

~

.

Preliminarmente, deparamo-nos com obstáculo de ordem juddicoconstitucional que nos parece intransponível, no caso.

É que a matéria objeto da lei municipal referida na proposição (multa
por infração de trânsito) constitui "legislação de trânsito.. e. portanto,
da competência exclusiva da União, nos termos do inciso XI do art. 22
da Constituição Federal.
No caso, salvo melhor juízo, não se trata dC competência comum ou
-concorrente, nem de "assuntos de interesse local'', pois se assim fosse,
não estaríamos elaborando um código de trânsito no Congresso

Nacional.

Emenda no 148- Cinge-se a Emenda na exclusão da expressão "em
processo_ administrativo" do art. 264 em face da preocup;~.gão com a
interpretação que se possa dar ao dispositivo! atribuindo-:.e delongas
burocráticas por ocasilQ da suspensão do direito de dirigir e da
~do documento de habilitação.
Embora seja conveniente que se abrevie a decisão sobre a aplicação
das Penalidades sup.racitadas. é inegável que devem elas ser adotadas
com cautela e ísenção. justificando-se a previsão de "decisão
fun~ntada" e assegurado ao infrator "amplo direito de defesa",
elementos inerentes. no caso ao "processo administrativo''.

Por outro lado, a diversificação de legislações con;Unadoras de
penalidades pecuniárias nO -país (mais de 4.000 municfpiós) _triiria o
caos para os usuários e para o próprio sistenía.de controle e cobrança

Ademais, o recurso em questão é encaminhado à JARI, regido, pois,
por legislação especial que prevalece sobre a geral.

das rriultas.

Sugerimos o não acolhimento da Emenda.

Não obstante a saudável preocupação de se contemplar as
municipalidades de instrumentos adequados para preservar os seus
sistemas viários. registramos que o texto _em exa:nle já apresenta
sensível avànço -neste sentido, daí porque propomos o não·
acolhimento da Emenda.

Emenda no 149 - P:retenQe a Emenda alterar a redação do incisO IX do
art. 268,. para nele prever. apen~ a realização de teste de dosagem
alcoólica por via mecânica.

Emenda n° 146 - A Emenda sugere alteração do § 1° do art. 259
determinando a criação de câmara de compensação a ser instituída
pelo CONTRAN - para a arrecadação de multas por infrações
cometidas em unidades federativas diversas da do licenciamento do
veiculo.
.

.

Ora. o texto do Substitutivo já preVê ·a iDtervenção do CONTRAN
para disciplinar a compensação. Parece-nos muito limitativo àquela
delegação legislativa determinar-se. desde já,. como deve o
CONTRAN proceder (criando câmara).

Por outro lado. é de se suscitar dúvida sobre a competência do

CONTRAN. órgão nomiativo e consultivo, para "criar câmara de
compensação de multas"~ Talvez,. tal abibuição seja. inclusive. do
, DENATR..A.N, órgão executivo máximo de trânsito da União.

Da~. ven_ia da alegação da justificação que acompanha a proposição.
parece-nos mais abrangente a redação do Substitutivo, no que
concerne a meá.tdas administrativas, razão pela qual propomos o não
acolhimento da Emenda.

Emenda n° 150- A proposição em exame tem por objetivo proceder a
alteração no art. 275, bem como acresçentar parágrafo Unico ao
referido disposítivo.

Em

face de ter sido a intenção do ilustre autor. em parte adotada, e
pelas mesmas razões já expostas quando da análise de Emenda
oferecida propondo mudança redacional no art. ~ entendemos que a
presente Emenda pode ser considerada parcialmente aprovada. !!m:
termos da seguinte subemenda: .

SUBEMENDA

Somos pelo não acatamento da Emenda

O "çaput"' do art. 275
redacão: ·_

"Art. 275. A concentracão de seis
dedgpmas de _álcool oor litro- de sangue
comprova que o condutor se acha imoedido
d_e dirigir veículo automotor."

Emenda n° 147 - Objetiva a proposição em exame a inclusão do § 4°
ao art. 261 dei Substitutivo, visando à melhor disciplinação do
conserto ou reparo de veículos apreendidos.

É inegável a necessidade de se prover o texto do dispostivo proposto,
tendo em vista que há determinados càsos em que os reparos não
podem ser realizados no depósito.
Diante, porém, da necessidade de se aperfeiçoar a redação da Emenda,
sugerimos o seu acolhimento. na forma da seguinte:

passa a ter a seguinte

Emenda n° 15) -Pretende a Emenda acrescentar parágrafo único ao
275 conferindo ao CONTRAN (que deverá contar com Câmara
Temática de Medícina de Tráfego) o estabelecimento 'dos ·índices
equivalentes para outros testes de alcoolemia porventura aplicáveis-·
cientificairieilte.
art.
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Somos pelo acatamento da Emenda.
0

Emenda P 152 - Objetiva a proposição em exame alteração no art.
276 para determinar teste. exame ou perícia de alcoolemia em
qualquer acidente de trânsito e não apenas naqueles com vítimas, bem
como es~belecer a homologação pelo CONTRAN dos aparelhos de
medição.
Parece-nos que a redação da Emenda melhor atende aos objetivos de
apuração do índice de alcoolemia, pois a previsão dos teste em
qualquer acidente, certamente servirá para proporcionar um maior
controle da ingestão de álcool excessiva entre os condutores.
Sugerimos o acolhimento da proposição.
Emenda n° 153 - As razn..s que nos leyaram a nrooor o acatamento da
Emenda anterior (n• 152) podem servir de embasamento para que esta

Relataria sugira o acolhimento da prooosicão
redacão da Emenda no 15Z-

em
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se equiparam às de autoridade de trânsito. mas ao policiamento
ostensivo. o que não desprestigia em nada aquelas corporações, cujas
funções primaciais estão voltadas para o policiamento de segurança.
SugerimOs o não acolhimento da Emenda.

<
Emenda n° 158 ~ A Emenda em apreço tem por objetivo aJterar a
redação do § 3° do art. 279, substituindo a expressão ..colher a
assinatura do infrator" por "a atuação em flagrante".
A nosso ver a proposição aperfeiçoa o texto em qu·estão, daí porque
propomos o acolhimento da Emenda. •

•

Emendas n°s. I 59 e 160 - Diante da proposta de acolhimento da
Emenda D0 154, que pretende incluir a palavra "celetista" no § 4° do
art 279, propomos o não acatamento das Emendas ora analisadas.

exame com a

Emenda n° 161 - Visa a proposição modificar o caput do art. 281 para
dele retirar a palavra ''infrator" após o vocábulo "assegura".

Emenda ri• 154- A Emenda em tela objetiva acrescentar a expressão
- "ou celetista" após a palavra ''estatutário" no§ 4° do art. Z79.

A IQCdida contribui,. de fato, para o aperfeiçoamento do texto, daí
porque sugerimos o seu acolhimento.

As razões de cunho jurídico apresenradas pelo ilustre autor da Emenda
e o caráter de esclarecimento hermenêutico do acréscimo justificam o
acolhimento da proposição.

'
Emenda n° 155- A presente Emenda pretende excluir do capnt do art.
279 ·a expressão ..... na presença do infrator...
Esta Relataria compreendendo a dificuldade manifestada pelas
autoridades de trânsito no que concerne à autuação com a presença do
infrátor, especialmente nos grandes centros urbanos e, para evitar a
impunidade com relação às infrações previstas neste Código, propõe o
acolhimento da presente Emenda.
Emenda no 156 - A Emenda em tela pretende substituir a palavra
"poder.r' pela expressão •·deverá", o que nos parece acertado.
Todavia, o texto em exame acrescenta o vocábulo ..fundamentada"
após ..declaração"', o que pode gerar dificuldades de ordem prática
para a autoridade ou o agente, poís a única fundamentação exigível é a
de natureza legal.
Por estas razões, somos favoráveis ao acolhimento parcial da
proposição, na forma da seguinte:
SUBEMENDA

Emenda n° 162- Além da alteração já cogitada e admitida no g:pj!1 do
art. 281 esta Emenda propõe a inclusão de novo parágrafo
estabelecendo que a notificação será sempre encaminhada ao
propri~lário do veículo, que é o responsável pela quitação do débito.
A proposta merece acolhida pelas razões contidas na Justificação do
ilustre autor.

Emenda n° 163 A Emenda em apreço repisa a anterior, apenas
equivocando-se com relação à inclusão de parágrafo único, o qual
deverá ser o § 3° do art. 281 e não contendo a expressão " ...,
responsável pelo pagamento".
Entendemos que a proposição deve ser considerada
parcialmente aprovada, nos termos da Emenda n• 162.

como

Emenda n° 164- Objetiva a providência excluir do art. 283 a figura do
infrator. pois como acertadamente esclarece o ilustre autor. em muitos
casos a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário do
veículo ou terceiro.
A Emenda merece ser acolhida.

Dê-se ao § 2° do art. 279 do Substitutivo a

Emenda n° I 65 - Com toda a propriedade, a Emenda corrige equívoco
redacional contido no parágrafo único do art. 287. pois, como observa
o ilustre autor, "é óbvio que a autoridade que impôs a penalidade não
irá reColher O valor da multa para interpor recurso".

"Art. 279 ·························································

O parecer é pelo acatamento da proposição.

§ zo - A infração deverá ser comprovada por
declaração da autoridade ou do agente da
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico
ou por equipamento audiovisual, reações
químicas
ou
qualquer
outro
meio
tecnologicamente disponível, previamente
regulamentado pelo CONTRAN''.

Emenda n° I 66 - É evidante o equívOco na redação do inciso I, do art.
288, razão pela qual propomos o acolhimento da Einenda.

seguinte redação:

Emenda no 157- Consoante já ficou sobejamente esclarecido, tanto no
Parecer adotado por esta Comíssão, que encaminhou o Substitutivo ao
Plenário. como na oportunidade da análise das Emendas, 55 e 56-A, as
funções relevantes e criteriosas das Polícias Militares, no trânsito, não

Emenda n° I 67 - Na verdade, ao contrário do afirmado na
Justificação, a norma constitucional invocada - art. 24, XVI, da
Constftuiçã.o da República - não ampara a iniciativa secundária. pois
o que, no caso, constituiu objeto partilhável, em sede de condomínio
legislativo, entre a União Federal e os Estado-membros, é a definição
das ..linhas mestras"' da ..estruturação" das polícias civis (MANOEL
GONÇALVES FERREIRA -FliHO, COmentários à ConstituiçãQ..
Brasileira de 1988, voL 1, Saraiva, São Paulo, 1990, pág. 195).
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Ademais, a teor do preceituado. no § 1° do mesmo dispositivo
constitucional, a competência da União, no âmbito da legislação

concorrente, está adstrita ao estabelecimento de normas ge.t;ais.
Embora a doutrina

registre certa dificuldade prática para a
-(FERNANDA DIAS
MENEZES DE ALMEIDA, Competências na Constituição de 1988.
Atlas, São Paulo, 1991, pág..156), não há negar que a criação de
delegacias especializadas de trânsito não assume esse caráter.
identific~ão conceituai dessas nonnas

Tratãüdo-se. pois. de matéria concentrada no domínio competeocial
dos Estados-membros. a Relataria. em preliminar, opina pela
rejeição da emenda.

Emenda D0 168 - Quanto à primeira parte da emeÍlda - dirigida ao
caput do art. 296 do Substitutivo -, a Relataria reputa inconveniente
qualquer condicionamento do texto projetado a futuras e incertas
modificações.
No respeitante à proposta de eliminaçãD do § 2 .. - que, se passível de
acolhimento, transformaria o § 1o em parágrafo único -, a iniciativa
- secundária parte de premissa diameb'almente oposta à da Relatoria.
Como devidamente ressaltado no relatório sul;lmetido à apreciação da
Comissão Especial,. a recente inovação· introduzida pela Lei n .. 9.268,
de 1° de abril de 1996, implicou a extinção d3. _conversão da multa em
detenção (Diário do Senado Federal, sup. ao 0° 123, de 9.996, pág.
78)..
.

Considerado como aprimoramento do sistema criminal, o § 2.. em
causa apenas toma expressa a incidência do art. SI, ·claro que na
redação em vigor.
A qualquer Sorte, quer parecer que a presente proposta de eliminação
se afl,gllr.l in6cua. pois, mesmo na ausência preconizada do § 2°, a
aplicação do art. 51, em sua nova redação, será inevitável, por força
do que dispõe o art. 12 do Código Penal (..Art. 12. As regras gerais
deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se
esta não dispuser de modo diverso.").
A Relataria, portanto;. opina pela rejeição da emenda, mantendo,
assim, a remessa ao art. 49, § 1°, do Código Penal • no caput do art.
296 do Substitutivo ·, e aos arts. 50 a s2 dO Código Pfnal ~ no seu §

z·.

~enda no 169 :-_ Daçia .a ~vidente importância da matéria. com os
reflexos sociais notórios, a Relataria, como era de seu dever,
procedeu à leitura atenta - e sobre ela refletiu - da longa proposta
apresentada pelo nobre Senador JOEL DE HOLLANDA, objetivando
a introdução de Subseção -Do Crime de Direção Perigosa -. com o
aproveitamento, apenas, dos arts. 302 a 311 do Substitutivo.

Mas, a Reiatoria não hesita em afmnar cjUe ilão conseguiu fugir à
cónvicção que fixara- e expressara no texto projetado para o Capítulo
XIX do Substitutivo.
Primeiro que tudo - e de modo geral, porque não deparou nenhuma
alternativa básica ·que não tivesse entrado em linha de conta no seu
proce-sso decisório (o--an-teprojeto do Ministério da Justiça. por
exemplo, de 1979, preocupado, iguahnente, com a garantia da
reparação, chegou' a prever a apreensão do veículo e o seu arresto _ art. 30 e§§).
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Em segundo lugar, porque a confessada severidade da díssidência do
ilustre Senador JOEL DE H0LLANDA (em contra-posição à do
eminente Senador SÉRGIO MACHADO, que,. como se verá, objetiva.
indistintamente, reduzir o limité máximo da pena de todos os
crimes de trânsito previstos pelo Substitutivo - para um ano, a f"tili. de
consider.i-los infrações penais de menor potencial ofensivo)
conf"mna a equilibrada visão que a Relataria teve do problema
criminal do trânsito.
E, em terceiro plano - mas, não menos importante, porque o Ministro
e Professor FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, Coordenador da
Comissão de Reforma Penal - · penalista. pois, da maior
reSpeitabilidade -. ao encaminhar, Por intermédio do Ministério da
Justiça, sugestões à Comissão Especial do Senado Federal, nada
objeiou quanto às Disposições Gerais projetadas na Seção I do
Capítulo XIX do Substitutivo.
De outro lado, já na -pormenorização sucinta dos principais
aspectos da emenda em causa, cumpre realçar que, dentre as
previsões dolosas de ..crimes de direção perigosa", (I) duas estão
apertadas com reclusão (lesão corporal grave - de dois a seis anos art. 299, § 4°; homicídio- de seis a dezoito anos~ art. 299, § 60); o
(II) tratamento dispensado à pena de multa,. ignora o sistema diamulta (art. 299, § 12); e a (Til) pronta reparação pretendida não será
alcançada mediante proposições de dificOima apiicaçlo.
·

A Relataria,. pois, certa de que deu soluções incomparavelvente
superiores àquelas propostas pelo ilustre Senador JOEL DE
HOLLANDA, pede vêni~ para ~jeitar a sua Emenda, de U0 169.
Emenda no 170- A aíumação de que o acolhimento da emenda é
necessário • pãi"a que o comando do art. 278 do Substitutivo ("'A.rt.
278. Em caso de acidente com vítima , envolvendo veículo equipado
com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o
pêrito oficial encarregado de levantamento pericial poderá retirar ó
disco ou unidade amazenadora do registro.") '"se faça acompanhar de
uma sanção penal, sob pena de tomar-se uma proibição inócua" deve ser recebida com- cautela, tendo em vista a figura da fraude
processual qualificada ~ pela natureza penal do processo -,·prevista
no parágrafo úoico do ~ 347 do Código Penal, nestes tennos:

..Art. 347. Inovar artificiosamente, na
pendência de processo civil ou administrativo,
o estado de lugar, de coisa, ou de pessoa,
coffi O f"IID de induzir a erro O juíz OU O

perito."
PENA: detenção, de três meseS a dois anos, e
multa.
Parágrafo único. Se a inovação se destina a
produzir efeito em processo penal, ainda que
não iniciado, as penas aplicam-se em dobro."
Em síntese, assinala a doutrina que (a) o sujeito ativo desse crime
contra a Administração da Justiça é qualquer pessoa, e que (b) o
alcance da expressão "Inovar artificiosamente" equivale a
m~ificaçãq, ~_Iteração, substituição, defonnação, subversão
relativamente ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa (CELSO
DEI.MANTO. ob. cit., pág. 535; DAMÁSIO E. DE JESUS, ob. cit.,
pág. 920; e_ ALBERTO Sll..VA FRANCO e outros, ob. cit.,. págs.-·
3294/5).
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No âmbito da fraude qualifica~ os repositórios de jurisprudência
noticiam a existência de respeitáveis acordãos do Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo, nO sentido (I) da inocorrincla do
crime, "quando o fato é cometido durante o inquérito poUcial (ACrim
63L351, RTJTACrim-SP, 9:95 e 96 - DAMÁSIO E. DE JESUS, ob.
cit., pág. -,22), ou (II) no de que a ''Superficial leitura do parágrafo
único do art. 347 do CP conduzirá ao erro de supor que a fraude
processual pode ter o inquérito poUclal por cenário, mas é apodíctico
que este procedimenEo não se define ontologicamente como processo..
(BMJ 91/9 - ALBERTO SILVA FRANCO e outros, ob. cit., pág.
3298).

Em princípio,. pois, quer parecer cog)tável o aproveitamento da
' proposição secundária em pauta. porém. no juiZo da Relatoria. desde
que trabalhada à semelhança da figura qualificada do crime de
Fraude Processual.
Vale dizer, abrangido, expressamente. o inquérito policia1,
cominando-se penas compatíveis com a qualificação (e com o
contexto em que se insere o Capítulo XIX do Substitutivo) e. por
fim,.
o espectro mais amplo do que o casuisticameute dirigido à.
retirada do disco ou unidade armazenadora do registro.

com

Assim, acolhendo a proposta em parte. a Relataria submete à
Comissão Especial a seguinte subemenda: ·

"Art. Inovar ~ciosamente,. em caio de
acidente automibilistico com vítima, na
pendência do respectivo procedimento policial
pceparatório., inquérito policial ou processo
penal, o estado de lugar. de coisa ou de pessoa.
a fun de induzir a erro o agente policial, o
perito, ou juiz.
PENA: Detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste
artigo ainda que não iniciados. quando da
inovação. o procedimento preparatório, o
inquérito ou o processo aos quais se refere!'
Emenda n° 171 -A Relataria reconhece que a redação projetada pelo
Substitutivo não é das mais felizes(" ... se o agente: IV quando a sua
profissão •..'"'). embora permita a exata compreensão dessa causa
especial de awnento de pena. no honticfdio culposo.
Todavia. como a proposição, a título de aprimoramento, também
acabou qualificando o transporte de passageiros (público),. não
merece ser acolhida na sua inteireza. mas. sim, em parte, 'nos termos
da seguinte subemenda:

"An. 300 .........................................................
Pará~o_ ú_nico

......_.._...._., ............................... ..

I) --·------------·-----------------------··------·-·-------

IV) no exercício de sua profissão ou atividade,
estiver conduzindo veículo de transporte de
passageiros...
Emenda n° 172 -A Relato ria está convencida, sem sombra de dúvida,
da tese que leva a rejeitar a presente proposta, a qual, aliás. tem
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vários pontos de contato com o Projeto de Lei do Senado n° 06, de
1996~ de autoria dO Senador RO:M:Eu TOMA. já repelido pelo
Parecer ne 400/% da Comissão Especial (Diário do Senado Federal,
Suplemento ao n•J23, págs. 92 e 110).
Não há necessidade, pois, de renovar as considfrações.
anteriormente desenvolvidas, e, em especia:4 os valiosíssimos
subsídios doutrinários produzidos por juristas eminentes - do tomo
de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO e DAMÁSIO E. DE JESUS que concluíram, como se viu, pela estraneida.de do homicídio doloso
(e da lesão corporal dolosa) no corpo do Anteprojeto de Lei elaborado
pelo Ministério da Justiça ( e .aue não chegou a ser remetido ao
Congresso Nacional).
Mas, nesta etapa do processo legislativo conv6m à Relatoria voltar a
dizer que, ao rejeitar a emenda do nobre Senador S~GlO
enfrenta questão de excepcional relevância te6rica e
prática.

mCHAOO.

Por isso, acrescenta,. agora, o pensamento de ROGÉRIO GRECO,

que, .. no "Forum Nacional de Trânsito: Acidente ou Crime"
(promovido, em 1995, pelo Ministério da Justiça), afirmou ser a
matéria "extremamente perigosa, extremamente delicada."
Naquela oportunidade, o itus~ membro do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais foi categórico e preciso:

"'Eu tenho como próximo debatedor o Dr.
Octávio César Valeixo, que defende~ segundo
seu artigo publicado em 1989, a tese de que
em determinadas situações de trânsito a
embriaguez pode ser considerada como dolo
eventual - Hoje em dia tem-se o hábito de
co!Vogar velocidade mais embriaguez é
igual a dolo evento~ c isso na minha opinião
6 extremamente perigoso.
- eu acho muito perigoso, você conjugar
embriaguez mais velocidade como sinônimo
de dolo eventual, em razão de uma simples
expressão contida no artigo 18
inciso
primeiro do Código Penal. que diz· o
seguinte: diz.-se o crime doloso quando o
agente quis Çtu assumiu o rúco de produzir o
resultado, e nessa segunda parte assumiu o
risco de produzir o resultado é que se
encontra. o dolo eventual. Essa expressão
"assumiu o risco de produzir o resultado" é
extremernente gratificante para um Promotor
de Justiça. que seja um _acus3dor oficial, Por
que? Eu vou fazer várias perguntas à platéia
e eu acredito que todos se inclinarão pelo dolo
eventual, por exemplo: o sujeito que dirige
em excesso de velocidade, assume o risco de
-causai lesões ou mortes em pedestres?
Assume. O sujeito que estacionar seu veículo
em local inadequado com os faróis apagados,
outra pessoa vem e colide com a sua traseira.
ele assume o risco de causar a morte ou lesões
nessa pessoa? O sujeito que dirigindo
embriagado atropela. mata ou fere várias
pessoas. ele assume o risco de produzir. este
resultado? O sujeito que anda com seu v:eícul.o
em velocidade excessiva assume o risco de
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produzir o resuJtado rOone ou lesão nessas
pessoas? Se a resposta foi afirDlati.va é sinal
de que não existe mais a culpa nos crimes de
trânsito. O que deve ser explicado e que deve
ser
frisado_ nesta oportunidade é que
particularmente minha posição não é
beneficiar crimiPosos do trânsito., pelo
contrário. o que o Ministério Público.
principalmente o que eu quero, é que todos
nós techamos a certeza de que se praticarmos
um fato igual no Paraná. no Rio <3tande do
Sul, em Santa Catarina, em Minas gerais.
todos nós sernnos punidos da mesma forma,.
o que não pode é um Estado aplicar uma
determinada pena. em face de uma
interpretação,
e
outro.
llii1a
pena
completamente diferente face de uma outra
interpretação •.."

Nesse qua~ de perplexidade (gerado, como identificou o
_ Relatóljo, por "'uma mudança de perspectiva. mais rigol'<l53: e em
expansão" - comprOVada esta últinia. aliás. pela presente emenda) -,
pelo menos 1;rês .aspectos relacionados à segUnda parte do inciso I do
art. 18 do C6dlgo Penal - que prevê o dolo indireto,. na sua fonna
eventual- devem ser reprisados,. ainda que ligeiramente.
Em,.primeiro lugar, que a própria conceituação de dolo eventual
depende da teoria perfilhada - se a da probabilidade,. nada importa
o momento volitivo; se a do consentimento, interessa, sobretudo,
perquirir a m.ani1'estaçao de vontade do agente em r-elação ao
resultado.
ALBERTCi SILVA FRANCO e outros., em nota a respeito, assim
retratam o embate entre as duas ~orrentes: "A conjugação da
consciêJJcia c da 'Vontade rcpresen:ta o cerne do dolo e esses dois
momentos defmidores não são estranhos ao dolo eventual que, ÇOlllO
observa DÍAZ PALOS. ••es dolo antes que eventual.. (Dolo Penal,
Barcelona, p. 97). E, por ser dolo e, desta forma. por exigir os dois
momentos, não pode ser conceituado com o desprezo de um deles.
como fazem os. adeptos da teoria da probabilidade. que se
desinteressam, por completo, do momento volitivo. Assim. não
basta para que haja dolo evenrual que o agente considere sumamente
provável que, mediante seu comportamento. se realize o tipo, nem
que atue consciente da possibilidade concreta de produzir o resultado,
e nem mesmo que tome a sério o perigo de produzir possível
conseqüência acesSóli~ .Nio é exataraente no nível atingído pelas
possibilidades de concretização do resultado que se poderá detectar o
dolo eventual e, sim, nwna determinada relação de vontade entre
esse resultado e o agente. Daí a posição mais correta dos defensores
da teoria do consentimento que se procupam em identificar uma
manifestação de vontade do _3:gente em relação ao resultado.~~ (ob.
cit., pág. 205).

Em passo seguinte, que são insuprimfveis as dificuldades
impeditivas de distinção límpida entre o dolo eventual e a culpa

consciente.

CELSO DELMANTO. na jurisprudência coletada sobre o assunto,
refere este julgado do Tribunal de Alçada Criminal do Estado dê São
PaUlo: ..Não basta que o agente tenha procedido de tal fonna a assumir
o risco de produzir o resultado. Com efeito, assume o risco de
atropelar alguém o motorista que dirige o veiculo em velocidade
excessiva, ou sem que os breques estejam funcionando norma!menre.
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E Dão-haveria como se sustentar nessas hipóteses. o dolo eventuaL
Este exige também o consentimento no resultado, o que não ocorre
na culpa consciente." (RT 429/426- ob. cit., pág. 31).
Fina.Jmente, que a definição da responsabilidade penal - saber se um
delito _de trânsito é doloso (possibilidade que a Relataria. ':!la
confortável companhla de JOSÉ FREDERICO MARQUES -Diário
do Senado Federal. Suplemento ao n° 123, pág. 84 -,não negou. mas
que reconheceu de dificílima comprovação) ou culposo - é questão a
ser apurada caso a caso. por intermédio da valoração probatória.

tais aspectos fundamentais, a
iniciativa secundária em causa, ao.. procurar o estabelecimento de
"presunção legal", como declarado na Justificação - mas. de
concretude duvidosa (providência que LUIZ FLÁVIO GOl'YIES, no
âmbito do direito penal, considera inconstitu~onal - Diário do
Senado Federal,. Suplemento ao n° 123, pág. 33/4), consolida, em
últip:aa análise, a ambigüidade vislumbrada por ROGÉRIO GRECO: a
da inexistência de homicídio culposo sempre que decorrente da
embriaguez ao volante (art. 304), de radia - (delito de culpa
tem~rária (art. 307) e da velocidade incompatível com a segurança
(art. fiO), comprometendo um dos pontos altos do Substitutivo (ao
lado da previsão da multa rcparat6ria). o de não contemplar crinle de
perigo presumido.
Ora. ignorando, sinlplesmente,

Em conclusão, pois, a Relataria se manifesta pela rejeição da
emenda:. lembrando que a tipificação do homicídio doloso praticado
na direçlo de veículo automotor será sempre possível, com base no
Código Perud.
Emenda D0 173 - Logo se percebe que a prc:sente proposição, embora

respeitante à lesão corporal dolosa. se apóia em Justificação idêntica
àquela que embasou a Emenda no 172, J"Ciativa ao homicídio doloso.
A Relat~ insiste que ambas as iniciativas traduzem frontal
contrariedade ao entendimento dominante, há anos. na doutrina
especializada, que, efetivament~ tem considerado o homicídio
culposo e a lesão corporal culposa como os crimes "típicos"' do
automóvel (JOSÉ FREDERICO MARQUES), ou.. em outras palavras,
que as modalidades dolosas, "corpos estranhos" em Capítulo como
o deste Código. não podem _ser .incluídas no elenco dos crimes de
trânsito (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO e DAMÁSIO E. DE
JESUS (Diário do Senado Federai, Suplemento ao n° 123, pág. 49 e

10718).
Já rejeitada a emenda que tem por objeto a inclusão do homicídio
doloso~ no rol dos delitos de trânsito, o mesmo· desfecho se impõe
para a que pretende a da lesão corporal dolosa.

Pela r-ejeição, pois, da Emenda no 173.
Emenda n° 174 - A presente emenda. limitada à proposta de redução
da pena máxima que o Substitutivo cominou para a omissão de
socorro (art. 302)- de dois p.lra um ano, busca considerar o crime de
trânsito como infração, penal de menor potencial ofensivo, com o
fito único, conseqüencial, de sujeitá-lo à competência do Juizado
Especial Criminal (Lei n• 9.099. de 26.9.95. arts. 60 e 6!).
Parece oportuno registrar que a iniciativa do nobre líder do PSDB efetivada em relação a todas as proposições ·do Substitutivo que
cominaram pena máxima s~perior a um ano •• não representa
novidade, pois corresponde, Por iJlteiro, à contribuição (de duas
oferecidas) do eminente Ministro FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO,
Coordenac:lor da Comissão de Reforma Penal, encaminhada à
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Relataria pelo ...finistério da Justiça. ainda antes da aprovação no
·

âmbito da Comissão Especial.

A esta altura. portanto, resta deixar bem clara a razão pela qual a
· Relatoria, maDtendo a sua posição, desacolheu a sugestão que, a par
de altamente auto~ recomendava a primeira opção para a
resoluçãÕ dos -cOnhecidos entraves processuais: à efetiva aplicação
da norma penaL

Acaso a grave e complexa problemática do trânsito se res~
1Íilica e exclusivamente,. à questão processual, é evidente que a
Relataria não teria tido a menor hesitação em assumir ~ ela .meSma e
desde logo - a insinuante solução que o ilustie Senador SÉRGIO

MACHADO agora subscreve.
Acontece, contudo .. como se pensa ter mostrado no Parecer D5 400,
de 1996 -, qiie o problema do trânsito, ao con~o, envolve outros
aspectos e, . sobretudo, outros valores,. de 1gual ou superior
expressão, os quais. simplesmente, não podiam ~ e não podem • ser
sobrePuJados pela ênfase isolada e excesslva à vertente processual,
como, ootadamente, o relativo ao ~ sempre crescente,
- número de vítima ra~ e à notória e legítima expectativa da
sociedade na consagração de texto legal mais severo (sem os excessos
de posições extremadas), ambos. sem dúvida. de peso indiscutível na
apreciação da matéria.
~

diversos os enfoques - abrangente, o da Relatorja.
particularizado, o das emendas -, necessáriamente distintas teriam
que Ser as opções processuais ora confronta~: ~e um lado. a ~ue
compatibilizou a totalidade do problema do trânsito com os efe~tos
da Lei no 9.099, de 1995 (e. nessa perspectiva ampla- reitere-se- foi
decisivo o alcance inferido do acórdão que o Pleno do Supremo
TribUD31 Federal proferiu no INQUÉRITO 1.055-3- AMAZONAS
• Diário do-Senado Federal, Suplemento ao D0 123, pág. 112/4); de
outro, a que, tout court, sem mai_ores questionamen~,.privil~ o
"novo Instituto", como se a soluçao do problema do transito -repita-se
-estivesse, tão-só,. n.i medida da remessa à Lei 0° 9.099, de 1995.
A Relataria procurou dar a conhecer todOs os elementos que
compõem a temática criminal do trânsito - jurídicos e, também. os
extra-jurídicos -, para que cada um dos _eminentes. Senador_:s
pudesse chegar à solução que lhe parecesse ~ acertada; mas,. nao
se eximiu, embora com argumentos sintéticos, de fundamentar. as
conclusões do Parecer aprovado pela Comissão especial.

Porque assim. C. a -Rel~a pedC -vêDia -ãO nobre Senador SÉRGIO
MACHADO, para manter o seu entendimento, rejeitando a Emenda
n° 174.
Emenda n° 175- O qtie foi dito em relação à Emenda D 0 17~ (art.
302) deverá aplicar-se, também, à presente proposta. a qua1, com
idêntica fmalidade, pretende considerar o delito de fuga do local do
acidente como infração penal de menor potencial ofensivo.
Acrescente-se apenas, que, a par da anunciada redução da pena
máxima _ de d~is para um ano -, a iniciativa diminuiu, igualmente, a
mínima- de seis para três meses.
Pela rejeição. pois, da Emenda no l 75.
Emenda n° 176 _ Na indiscriminada iniciativa de adequação dos
crimes de trânsito aos efeitos da Lei n" 9.099, ~e 1995, a _preser:re
emenda se dirige à embriaguez ao volante, constderando--a mfraçao
penal de menor potencial ofensivo, nos termos da redução
uniforme proposta para todas as penas máximas cominadas pelo
Substitutivo (no caso, de três para um ano).
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qual a Relatoria.
Embriaguez: ao volante. repita-se, à
eomparti.thando a preccupaçio externada pela doutrina - com a
gravidade e a freqüêncla do delito - cuidou de dedicar estudo em
separado (Diário do Senado Federal, Suplemento ao n° 1237 pãgs.
60/4).
'

&pedficamente cm relação ao art. 304,. ora emendado, é de
relembrar, igualmente. a constante preocupação do legislador ~
conforme detectou a Relataria
(Diário do Senado Federal,
Suplemento ao no.123,. pág. 92)- em que ressalta, também, a extrema
gravidade objetiva do delito, a qual, sublinhe-se,. embora
desconsiderada nesta proposiçib.. inspirou - com inegável nota de
paradoxalidade - a apresentação das Emendas n•s 172 e 173, a
ponto de justificar, até mesmo, a cogitação de "pieSUnção legal" de
dolo eventual - se o homicídio e a lesio corporal decOirerem da
condução de veículo por agente sob a influência do álcool.

Em outras palavras. na associação das propostas subscritas pelo

nobre Senador SÉRGIO MACHADO~ a embriaguez ao volante. em
princípio, seria infração de m.enor potenciai ofensivo - e. como tal,
apegada com o máximo de um ano; porém, se da condutar resultar
homiddlo, será crime da oompetênda do Tnõunal de Júri. podendo
a pena máxima chegar a vinte anos- ·
~
A Relatoria, portanto. rejeita a proposição em causa, reaflDDlii!do. no
~os argumentos que expendel!- no exame da Emenda D0 172.

Emenda n° 177 - A Relataria tem convicção maduramente
sedimentada no sentido da total procedência da posição assumida no
Substitutivo, embora seja obrigada a reconhecer que a altem.ativa
apresentada pelo nobre Senador FRANCELINO PEREIRA também é
defensáveL

Com efeito, a Relatoria não logrou convencer-se da necessidade de o
Código defmir o que é a embriaguez -, tendo em vista. justamente,
"a atuação diferenciada do álcooJ de pessoa a pessoa" (Diário do
Senado Federal~ Suplemento ao no 123, pág. 111), realidade essa,
frise-se, que à presente proposição não foi possível contestar.
O que parece. pois, fundamental para o -~te da ~evan~ questão
que se apresentará à decisão da Cormssao Especial _reside neste
ponto: uma vez coDceituada a embriaguez, como precoruza a emenda
("em níveis superiores a 6 dedgramas por litro de sangue}, será
inevitável a tipüiCBção da conduta daquele que, apesar de
ultrapássado o limite legal,. não se encontrar embriagado, em virtude
de suas condições pessoais; e, ao inverso, considerada atípica a
conduta daquele que. igualmeDte pelas suas condições pessoai_s. _se
encontrar ..embriagado", embora com dosagem aquém do limite
legal de alcoolemia.

Por isso, precisamente por sujeitar~se "o condutor a detenção de seis
meses a três anos" - como alegado na Justificação da Emenda ~. é
que se preferiu mBDter o texto projetado pela Comissão Especial da
Câmara dos Deputados.
Aliás. no tema. é lícito acrescentar que MIGUEL REALE JÚNIOR,
para chegar à conclusão de que o art. 289 do Código Penal de 1969
(que também não conceituava a embriaguez) deveria ser suprimido,
argumentou. verbis:

"É fato assente, entretanto, que a aç.ão do
álcool sobre o_ organismo, e obviameDte as
suas reperrussões psíquicas, não dePende
apenas da quantidade ingerida, mas também-·
de condições pessoais de quem bebe, como."'~
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por exemplo. o sexo.' alimentação, saúde,
· idade, o sistema nervoso, alcoolismo dos pais,
fígado,
rins.
habitualidade,
ambiente,

variando

a sintomatologia. portanto, de

pessoa para pessoa.
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A j~. portanto, da Relataria,. a questão deve ser resolvida pelo
prisma político: no momento,. mas do que à época de sua cogitação
(1975), a manutenção da norma do art. 305 parece conveniente.

Pela rejeição, pois, da Emenda 178.

'

Emenda n° 179- Nj_o in~grando, o caput do art. 306, o objeto da
presente emenda. a Relataria considera erro material a referência
pardal à desobediência da interdição, excluída que se encontra a
expressão "ou a proibição de se obter." (aliás, em omissão idêntica
se incidiu na discriminação das penas proposras para a embriaguez ao
0
volan~ ·Emenda D 176.-ao art. 304).

Do exposto podemos concluir que, se a ciência
médica possui elementos para determinar a
dosagem alcoólica e os sintomas próprios de
cada grau de embriaguez. ocorre, entretanto,
que por não suceder correlação exatã entre a
dosagem alcoólica e os siutomas. como A etl1.!mda em caosa atesta. deímitivamente, que o absolutismo da
também pela interferincla de fatores iniciativa do 119bre Senador SÉRGIO MACHADO, no sentido de que
indfriduais
que
modificam
esta todos ?S crimes de trâns:i~ devem ser considerados como lnrrações
sintomatologia.
nio
se
pode
ater penais_ de menor potencjal ofensivo, merece ser recebido com
exciPSivamente, para detenninação da temperamento.
embriaguez. a critérios objetivos de dosagem
alcoólica.
Com efeito. ao reduzir a pena que Substitutivo cominou para a
desobediência à. interdição ~ de seis meses a dois anos para mn a
Cabe, portanto. o exame de cada caso seis meses, a proposição relativa ao arl 306 simplesmente frustra a
concreto, porque não ocorre uma relação eficácia preventiva e a apUcabiDdade de toda a Seção D (Dos
exata e obrigatória entre a qwmtidade de Crimes em Espécie) áo ·capítulo XIX' -(Dos Crime$ de Trânsito), à
álcool no sangue e as repercussões no sistema exata medida que considera infração penal de menor potencial
nervoso.
ofensivo a violação à principal pena prevista pela Relatoria (art.
291).
A redução preconizada é de tal porte, que o próprio subscritor da
Se a percentagem de 0,3cc de álcool no sangue emenda se vtn na contingência de procurar aumento de pena para a
pode tomar perigosa a direção do veículo; se reincidência. confundindo, ao que parece. quanto à sua quantidade,
percentagem consideravelmente maior pode, ci~ia agravante com causa de aumento de pena.
conforme as çircunstâncias pessoais do
motorista. não tomar perigosa a sua ação de
dirigir; se os países têm graus de A Relataria. portanto, aJém dos crimes de trânsito já enquadrados "na
permissibilidade. que variam desde a
abrangência da Lei D0 9.099. de 1995 .. (a lesão corporal culposa percentagem de 0,5cc por litro de sangue até art. 301 ~ o mais freqüente na dinâmica dos acidentes de Erãnsito l,Scc por litro de sangue, se a distinção eatre o Diário do SetúldÕ -Federal, Suplemento ao n° 123, pág. 112; a venda
primeiro grau e o segundo é dificílima,. se a ou fornecimento de bebida alcoólica á motorista - art. 305; e a
constatação de embriaguez leve é bastante jornada excessiva de_ trabalho ~ art. 311), também não se anima a
comple:u4 se a ciência ~ não encontrou acolher a E-menda n• 179.
um critério seguro , para dizer o que é
embriaguez normal e muito menos que grau Emenda n'"l80- Quanto à pi:.41eira. parte da proposição- em que o
nobre Senador ROMEU 11JMA preconiza a integração do delito de
de embriaguez é incompatível com a direção
de veículos, é descabido o legislador ..RACHA.. independentemente de produção de perigo concreto-. a
considerar a embriaguez ao volante como Relataria enfatiza que, ao contrário do aítrinado. o dissenso existente
crime de perigo abstrato -" (Crime de (em torno do tipo contravencional do art. 32) não está adstrito,
Embriaguez ao Volante, in RT 450. págs. apenas,. à doutrina. ·
340, 341 c 34-3).

Anotando, por flm. que, na estrutura do tipo proposto pelo
Substitutivo, o crime está configurado como de perigo concreto ponto que não sofreu emenda -.a Relataria conclui pela rejeição da
presente emeizda,. certa de que esta não será a última oportunidade na
qual os Senadores da República se dividirão a respeito.

Com -efeito; nftida e bem configurada se encontra. também, a
divergência no âmbito jurisprudencial. aferivel pelo realce que a
Relatoria emprestou à citação do julgado do Superior Tribunal de
Justiça. proferido no REsp n° 34.322-0/RS (Diário do Senado
Federal, Suplemento ao n"' 123. pág. 53).

Emenda n"' ps·- Conforme ressaltado no Parecer D0 400, de 1996,
razões de mera conveniência levaram a Relataria a contemplar. no
elenco dos crimes de trânsito. a fi~_ que ora se pretende suprimir.
(Diário do Senado Federal, Suplemento ao n"' 123. pág. 111).

Sendo esse, na verdade, o quadro de fato extraído do cotejo entre as
duas correntes - tanto na doutrina, como na jurisprudência -, a
questão, no entendimento da Relataria. envolve tomada de posição
legislativa na polêmica, para evitar, precisamente, a vacilação
continuada dos Tribunais.

Por ,conseguinte não surpreendeu a proposta de supressão logo
formulada pelo Ministro FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, nem
surpreende a sua renovação, por intermédio. agora, da iniciativa do
nobre Uder do P.S.D.B.

.·--- ·-

.

-

Decorridos mais de 50 anos do advento da Lei das Contravenções
Penais. o antagonismo ostensivo da noticiada decisão do SuperiorTribunal de Jusiça - de 1"'.6.93 - com a orientação dominante
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comprova que é altamente improvável que ÓPoder Judiciário venha a
estabelecer jurisprudência uniforme em relação ao preceito em causa.
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Emenda no 182- É ponderável e bem deduzido o argumento que a
presente emenda extrai do art. ~ para fundamentar a sua primeira
proposta de exclusão, a da expressão "ou suspenso".

Portanto, como ainda boje a questão não se pacificou, à Relataria
pareceu ' mais acertado posicionar·se consoante o princípio
sustentaclo pelo Mín. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, segundo o
qual "A relevância crimin:al nasce quando a conduta gera perigo
de dano. Até então, a conduta será atípica".

A Relatoria, pois, nesse tocante, crê necessário. efetivamc:nte, õ seu
acolhimento, para evitar inadimissível bis in idem em relação ao
crime de desobediência à interdição.

Ademais. é preciso não perder de vista que o eventual acolhimento da
emend~ nessa parte,. impo~ de nm lado, a consagração de
presunção legai, condenável na esfera criminal (por LUIZ Fl.Ã.VIO
GOMES - Diário do Senado Federal. Suplemento ao no 173, págs.
54/5),
e
admissível
na
admini$trativa, e. de . outro,
conseqüencialmente, a acunmlação das sanções administrativa e
penal, aquela prevista com expressivo significado econômico.

Na visão da Relatoria- convém reiterar-, a matéria do Capítulo XIX
do Substitutivo, exatamente por versar crimes de trânsito, nãO
compona a segunda exclusão alvitrada nesta emenda - da expressão
...gerando perigo de • dano'' -,. pelO ilu$e Senador SERGIO
MAC!!ADO, para quem "a exigência poderá afastar da aplicação da
lei aqueles que, mesmo sendo habilitados, comprovarem perícia na
condução do veículo~·· ·

No tocante à proposta de inclusão do "concotrente'' - terceiro
a corrida. como organizador ou passageiro ., a Relataria
não se anima. igualmente, a acolhê-la, porque a participação em
"racha.., 'Via de regra. é conduta individual.

Ao repelir, mais uma vez, esse entendimento. com base nas razões
constantes do Parecer D 0 400, de 1996 e reproduzidas no exame das
Emendas 180 e 181 (esta. da autoria. igualmente, do ilustre Senador
SÉRGIO MACHADO), cumpn:, fmalmente, ter na conta devida que,
na liipótese configurada (de inexistência de dano potencial). o
c-ondutor do veículo incidirá cm infração administrativa gra.rissima,
sujeito à multa de expressão econômica signiflCBtiva e, ainda, à
apreensão do veículo (art. 161, I e ll)..

estün~lando

Com essas breVes consideraÇões, a Relatoria pede vênia ao ilustre
Senador ROMEU TOMA. para rejeitar a Emenda no 180.
Emenda n° 181 -Nocaputdo art. 307 -quéprevCodelito de
"racha", a emenda em exame busca a inclusão da "demonstração file
per(cla" e da "corrida por espírito de emulação."

Em ambos os pontos, a iniciativa não merece prosperar: de um ladO,
porque a "demonstração de perícia" é figura autõnoma, que não
guarda a menor pertinência com o delito de "racha" (tanto é verdade
9-ue, na esfera administrativa, são infrações tratadas em dispositivos
mdependentes- arts. 172 e 174); de outro, porque a referência ·à
"corrida por espírito de emulação" é rigorosamente redundante, já
~çad.a pela descrição do tipo. (..ArL 307. Participar, na direção de
veiculo automotor, em via pública, de corrida, disputa, competição
_.n).

No mais, retoma-se a iniciativ~ já suficientemente debatida,. de
UOOequação" de todos os crimes de trânsito à •'abrangência" da Lei D8
9.099, de 1995, voltada, agora. à redução do limite máximo da pena
pteVista para a direção de veículo sem Permissão ou Habilitação •
de dois para um ano.

Em conclusão, a Relataria acolhe, em parte, a presente emenda.
aPenas pãra excluir do art. ~ do Substitutivo a expressão "ou
suspenso", que passa :a ter a redacão nos tennos da seguinte
subemenda:

SOBEMENDA
O art. 308 passa a ter a seguinte redacão:

Ainda nessa primeira parte, é proposta a exclusão da expressão
"desde que resulte em dano potencial à incolumidade pública e
privada", fundada em argumentação rebatida nesta etapa, para
rejeitar emenda de idêntico teor, subscrita pelo nobre Senador

ROMEUTUMA.
Acrescente-se que., 'a ~ altura, a ~ção da expressão em causa
responde, até mesmo. a imperativo sistêmico do Sllbstitutivo, pois
igual princípiõ-foi estabelecido nos arts. 304 e 311, os quais. ressaltese. não sofreram contestação.

De resto, dando seqüência ao propósito de considerar todos os crimes
de trânsito, previstos pelo Substitutivo, como infrações penais de
menor potencial ofensivo, a emenda propõe a redução do limite
máximo da pena cominada para o delito de racha - de três anos para
wn ano (omitindo, mais uma vez, a proibição de se obter a pennissão
ou habilitação).

Entende-se, pois, nesse ponto, desnecessário renovar argumentos,
porque os já enunciados são bastantes para embasar a negativa de
acolhimento.
'
Em conclusão, a Relataria se manifesta pela rejeição da Emenda no
181, em todos os seus aspectos.

"Art. 308. Dirigir veículo automotor. na yia
· pública. sem a devida Permissão para
Dirigir ou Hallllitaç3o. on. ainda. se cassado
o direito de dirigir. gerando nerigo de dano:
PENAS: Detenção, de seis meses a dois
anos, ou multa."
Emenda no !83 ·O fundamento desta emenda assenta~se, unicamente,
na alegada nnportãncia de adequação de todos os. novos crimes de
trânsito à ..abrangência" da Lei n°9.099, de 1995.

No caso, para considerar o crim~ do art. 399 como inftação de menor
potencial ofensivo, a proposta reduz o limite máximo da pena
previs:a- de dois para seis meses. e. também, o mínimo- de seis para
ummes.
·
Trata-~ pois, de ~téria,. na sua essência. já discutida e rejeitada: à
Relatona basta,. assliil,. reportar-se às r.ttões que aduziu no exame da
Emenda n° 174.

_ Emenda 9° 184 ·A Relatoria rejeitou a Emenda n•177. igualmente
apresen~a pelo nobre Senador FRÂNCELINO PEREIRA -. que
pretendia o acréscimo, no art. 304, da expressão ..em níveis superiores'
a 6 decígramas por lilro de sangue."
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Encontra-se. pois, prejudicada a presente emenda.
0

comentários." (Os Ilícitos Penais do
Trânsito e sua Repressão - Relataria
elaborado pela Comissão Especial, in Revista
de Dirc:ico Penal, fi0 S 7/8, pág. 31).

Emenda D 185- _O~ da justificação da emenda em causa, restrito
à reiteração dos arrpmentos que vêm embasando as piopostas de
redução do limite máximo das penas previstas pelo Substitutivo, dá
á idéia de que seria a última _proposição do nobre Senador SÉRGIO
MACHADO, objetivando completar a adequação à "'abrangência.. da
Lei n° 9.099, de 1995 (pertinente ao art. 310: o míPim.o de seis meses
passaria a limite máximo).

O texto da nonna constante do Substitutivo corresponde,
basicamente, àquele aprimorado. em 1979. pelo Grupo de Trabalho
instituido pelo Ministério da Justiça. conforme revela o cotejo abaixo:

Do exame, contud~ da redação dada ao dispositivo emendado,
verifica-se, também- além da proposta de redução da peaa -.que
dois acréscimos foram efetivados - das expressões "on avauçar o
sinal vermelho do semáforo" e "ou desfiles'' -, desta, importando a
eliminação da "ou concentração".

."Art. 19. E;tigir ou admitir, na qualidade de
proprietário de veículo motorizado ou
responsável pÓr empresa de transporte. jornada
de trabalho de condutor de veículo superior a
oito horas diárias.

Preliminannente, portaoto, nessa parte ilüustificada, a Relataria não
consegue atinar com o qne poderia fundamentar os acréscimos.. pois
o primeiro, relativo ao "avanço do sinal vermelho do semáforo",
representa a reúnião de figuras iDconfundi~ e o segundo - "ou
desfiles" -~ mera explicitação do que já se contém no texto do
- Substitutivo. ('"... grande movimentação ou CODcentração de pessoas

...").

-

No' mais, na linha do entendimento que, nesta face, se estabeleceu, a
Relataria. por igual, também rejeita a Emenda n° 185.
Emenda n° 186 - Flqne claro, desde logo. que o art. 311 do
Substitutivo - que a presente emen~ objetiva suprimir -, ao
contrário do afumado pela justificação, não tem mira ..dispor'' sobre
..a jornada de trabalho de condutor de veículo", mas. sim. punir a
jornada excessiva de trabalho.

Conforme rêSsa.Itou o Parecer D0 400, de 19967 a jornada excessiva de
trabalho foi pceVista nas principais iniciativas que objetivaram regrar
a matéria dos delitos de trânsito (Diário do Senado Federal,
Suplemento ao D0 l23,pág.lll).
Pela vez primeira, frise-se, em 1972, no anteprojeto elaborado pela
Comissão Especial instituída pelO Conselho Federal da Ordem dos
Adwgados do Brasil - OAB (que. em !973. pattocinado pelo
Senador NELSON CARNEIRO, toma-se--ia o Projeto de Lei do
Senado no 06), saudada. então. como importante inovação (Art. 19).
Convém n:ssaltar, nas palavras textuais de HELENO CLÁUDIO
FRAGOSO, o contexto rático que, àquela época, levou a Comissão
a decidir pela inclusão da jcmada excessiva de trabalho". no elenco
dos crimes cometidos na circulação de veículos:
"Em 1971~ segundo cálculo do DEI'RAN de
São Paulo, foram registrados naquela cidade
23.065 acidezites sendo 50% provocados por
táxis. Nesses acidentes foram feridas 20.000
pessoas e 2.930 foram mortas. No cemitério
de veículos do DETRAN existiam. em março
do corrente ano, mais de 7.000 carros, dos
quais 70% eram táxis.. De cada 10 .táxis
existentes no cemitério. 9 são de frotas,. ou
seja. de empresas. No setor de rlSCali.zaçãO do
DETRAN, aplicam·se 3.000 multas por dia,.
sendo 1.500 a motoristas de frotas. De cada 40
carros por acidente de trânsito enviado a juízo,
20 tem a participação direta de motorism de
frotas.
São
dados
que
dispensam

PENk ·········---··--..--·-·--··-·..-"
..Art. -r Exigir ou admitir. na qualidade de
proprietário de veículo motorizado ou
responsável por empresa de transporte. jornada
de trabalho de condutor de veículo motorizado
snperior à permitida pela legislação
eopedfica:

PENA:···-·----···-··-··-···--···-"
Nos precisos termos da remessa"~·· à legislação específica" - 7 e dos

argumentos; que embasaram a emenda em causa,. a Relataria não
colhe a menor procedência na proposta, pura e simple5y de supressão
do arL 311 do Substitntivo, até porque. no atinente ao prindpal
deles. as horas extraordinárias legitimameute pagas jamais poderiam
configurar excesso de jornada de trabalho, aquele a que a nprma
projetada busea punir.
Ademais, notícia recentíssima, veiculada dias atrás,. a 26 de jnlho
último, dá conta de que o quadro descrito por HELENO CLÁUDIO
FRAGOSO (o que ensejou a cogitação do tipo) teria, na verdade, se
agravado., mostrando que ••assunto" não se exaure na alegada órbita
trabalhista:

''Os

motoristas

de

caminhão

estão

envolvidos em 42% dos acidentes nas
rodovías brasileiras porque dirigem 18 ou
mais horas sem parar e muitos usam drogas
para não donnir. "Somos os assassinos das
estradas.. , assumiu o presidente do sindicato
dos Empregados em Transporte Rodoviário de

Carga Seca/RS (Sinecarga) ...
"A maior caus.a de morte nas rodovias é a
superexploração dos motoristas pelas
empresas'", acusou ..." ('"O Estado de São
Paulo. C!).
Em conclusão, indemonstrados, como seria de mister, a natureza
estritamente trabalhista da matéria. bem como o "exagero" da
previsão do crime de jornada excessiva de trabalho, a Relataria se
manifesta pela manutenção do art. 3U. rejeitando a proposta de sua
supressão.
Emendas n"'s 187 e 188 - Rigorosamente idênticas., as propostas _,
subscritas pelos ilustres Senado~ JADER BARBALHO (de o"' 187) e
PEDRO SIM:ON (de n"' 188), também objetivam a supressão do art.
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310 do Substitutivo. desenvolvendo fundamentação igual à que
sustentou a emenda do nobre Senador JOSÉ ROBERTO ARRUDA.
Djferentes. apenas. no aspecto redacional, a Relataria as rejeita.
reportando-se às razões aduzidas no exame da Emenda n°186.

Emendãn° 189 ~ Partindo da premissa de que um Capítulo reservado
aos crimes de trânsito deve se preocupar com ajornada excessiva de
txa.baJho (como, aliás, preconiza JOÃO MARCELLO DE ARÀÚJO
~ chamando a atenção para a sua inspiração na "vontade de
lucro" e para o "grande poder económico" de quem participa da
atividade" • Delitos de Trãnslto, Forense, Rio, 1981, pág. 92), a
Relataria examina a substituição proposta pelo nobre Senador
V ALMIR CAMPELLO - da expressão "jornada de trabalho" por
"tempo de direção" - ciente da soa repercusão nos meios de
comunicação, como comprova esta notícia veículada pela "Gazeta
Mercantil.., de 31 de julho último:

"A
Associação
Nacional
dos
Transportadores de Carga tenta mudar essa
norma. argumentando que já há uma legislação

em estudo no âmbito do Ministério do
Trabalho para regulamentar o tempo de
díreção máxima . para um caminhoneiro,
mantendo a possibilidade de horas exl:ras.

O parecer é pelo não acolhimento da proposição.
. Emendas n°S,. 191 e 192 - A sugestão contida na Emenda n"' 191
objetiva a inclusão de parágrafo único ao art. 326 do Substitutiwo, no
sentido de conferir ao CONTRAN poderes para regulamentar a
renovação de licenciamento de veículos já em circulação que tenham
peso e dimensões excedentes.
A Emenda n"' 192, por sua vez, de forma mais consentânea com a
situação destes veículos e adotando como parâmetro a regra do art.
334, que procura solucionar a situação de ônibus-rodoviários,. melhor
dísciplina a matéria. ·

Somos. assim, favoráveis ao acolhimento das Emendas n"'s 191 e _
192. nos tennos da ,seguinte subemenda:

S!J!!EMENPA
A~

o seguinte oarágrafo único ag

art.326'

"M326_
Parágrafo
regUlamentará

único.
a

.....- O
CONTRAN
renovação
do

licencfamento de veículos atulJ!menté em
circulacão que tenham peso e dimensões

exqdents;, defmindo os requisitos de
"As etapas de embarque,. descarregamento,.
pesagem e espera para passar por postos
fiscais não podem ser computados para efeito
de punição.. Caso conlrário, poderemos até ter
jornadas de trabalho com apenas tris horas
de tempo- de direção", alll1Il.ou o diretor
executivo da associação ..." (pág. A-8).
Embora bem deduzida, a Relatoria permanece convencida· de que o
núcleo da atividade especial reside, efeitivamente, na expressão
''jornada de trabalho". a qual pela sua própria natureza,. engloba
todas as demais etapas qoe a presente emenda pretende ver
destacadas..

Na verdade - e com a devida vênia. o acolliimento da expressão
''tempo de direção", na matéria. significaria a consagração de
inequívoca falácia. principalmente porque, nessa atividade, ao que se
sabe, não há "troca'' de motorista (de equipe, como operado pelas
campanlüas aére&Sp por exemplo).
Nesse exato horizonte. a juizo da Relataria, a questão não se exaure
no ambito trabalhista. em virtude dos re.Oexos imediatnç da
atividade na segurança das pessoas, motivo por que se manifesta
pela manutenção da expressão ''jornada de trabalho. no corpo do
art. 311, rejeitando, em conseqüência, a Emenda n"' 189..
Emenda n° 190 _- A Emenda propõe a mudança de expressão contida
na alínea"§." do inciso I do art.318.
Válida seria a sugestão se a referida alínea se contivesse no corpo das
disposições permanentes do Substitutivo, mãs não é o que
acontece. Trata-se de nonna transitóri~ que se cinge a vigorar até que
outras sejam estabelecidas pelo CONTRAN.
Por outro lado, trata-se de revitalização da legislação vigente (art. 92do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo
Decreto n"' 62.127, de 10701/69, com a redação do Decreto n° 96.388,
de 21110188).

seguranca e garantindo o direito adquirido
de selL'o proPrietários, .até o sucateamento do
veículo."

Emendas n°s. 193 194 e 195 - O exame destas Emendas, para que
melhor se esclareça os ilustres membros desta Comissão, deve ser
precedido de algumas informações preliminares sobre a matéria.
O preceito do art. 334 do Substitutivo originou-se com a Emenda n°
128, apresentada em 1994 pelo Seiüidor Amir Lando, então Presidente
da Comissão. Especial destinada a examinar o Projeto de Código de
Trãnsito Brasileiro~ no sentido de regularizar a situação de milhares de
ônibus- rodoviários que sairam de fábrica com problemas de peso,
mas que tiveram suas licenças concedidas, bem como fornecidos os
registras e licen~iamentos dos referidos veículos.
O CONI'RAN, Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo
normativo, consultivo e cooredenador do Sistema Nacional de
Trânsito. em· reunião realizada em 30 d~ abril do corrente ano.
adotando as razões de decidir do Relator da matéria,. houve por bem
detenninar o encaminhamento de minuta de decreto dando nova
redação aos arts. 81 e 82 do Regulamento do Código Nacional de
TrânSito. Da referida proposta consta a inclusão de § 5° ao art. 82,
com a seguinte redação:

.. Os ônibus com peso por eixo superior ao
fixado neste artigo. registrados e licenciados
aré a data da publicação deste decreto. poderão
circular até o término de sua vida útil.
confonne regulamentação do Conselho
Nacional de Trânsito. desde que respeitado o
disposto no artigo 79, e observadas as
condições técnicas do pavimento e das obras
de arte rodoviárias".
Tal minuta acha-se em estudo no Gabinete do Senhor Ministro da
Justiça para futura remessa ao Senhor Presidente da Reoública.
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Como se pode ver. o CONTRAN procurou sol~cionar a parte que lhe

compete, ou seja a autorização para circulação dos veículos com
excesso de peso, até o término de sua vida útil._ o que equivale dizer
que não poderão no 'futuro ser notificados ou autuados por esta
irregularidade. .No que tange ao passado, não poderia aquele órgão
conceder ~remissão das multas já aplicadas porque tal atribuição
somente pode ser conferida por lei.
·
A Emenda n" 193 exclui da redação do Substitutivo o "perdão das
multas já aplicadas e o direito de dispor dos veículos até o seu

Data vepia. entendemos de grande importância para a divulgação das
novas regras e sinalização que deverão vi:ger a partir da edição do
novo Ç6digo de Trânsito Brasileiro, que venham elas integrar o
referido manuaL
Somente com campanhas e com a ampla divulgação das nonnas-:;de
circulação e conduta. tão esquecidas pelos usuários das vias terrestes,
podemos iniciar a longa e diffcil caminhada para a pacificação do
trânsito DO território nacional.

~rópri_o

Lembraffios que ã norma do art. 337 do Substitutivo inspirou-se DO
do Ato das Disposições Constitucionais Tiansit6rias, da Carta
Ma$Il3 de 19~8. que determinou a }lrO.moção de edição popular do
texto da nova Constitui~ão~ com distribuição gratuita do mesmo. ~

uma vez malterada a situação dos veículos, não há porque se deixar de

Parece~nos co~veniente a manutenção do dispositivo em questão, o
que nos leva a sugerir o não acolhimento da Emenda.

sucateamento.

art. 64

Com relação a estas supreSsões não podemos concordar, pois se o

dispositivo prevê a permissão para a renovação do
licenclalii.ento destes veículos, está admitindo que no passado
deveriam_ eles ser considerados regulares. Se há direito para o futuro.
reconhecer este díreito com relaç~ ao passado.

Com rclação à Emenda n" 193, ainda. cabe registrar que contém ela
nonna que acautela a questao da segurança e que. a nosso ver, deve
-ser aproveitada. daí porque manifestamo-1105 pelo acolhimento parcial
desta Emenda na forma da seguinte:

Emenda n" 198 - Pelas razões que nos levaram a propor a não
aprovação das Emendas n%. 09, 20, 25, 26,--33, sugerimos o não
acolhimento desta proposição. O que pretende o Substitutivo é
viabilizar e até estimular a criação de Secretaria Especial, de âmbito
federal, para servir de coordenador máximo do SNT.

SUBEMENDA

Pela não aprovação da Emenda.

Altere-se a redação do art. 334 do Substituti~o,

Emendas 0°S, 199. 199-A e 200 - Reportamos aos motivos que
fundam as propostas de não acolhlmento das Emendas n•s. 55 e 56A,
para concll!ir pela não aprovação das Emendas em exame.

pasSando a ter a seguinte redação:

"Ficam os veículos-ônibus rodoviários de dois
eixos simples, com 13,20 metros de
comprimento, com altura acima de três metros
c cinquenta centímcntros. da frota colocada em
circulação até 1991 com erro de fabricação no
ato da pesagem, sujeitos· à. tolerância de
seiscentos quilogramas no eixo dianteiro e no
traseiro e um mil quilogramas no peso total e
canceladas as notificações de infração
emitidas, garantindo aos seus propritários o
direito de dispor dos mesmo até o
sucateamento, atendidos os requisitos mínimos
de
segurança
veicular,
conforme
regulamentação do CONTR.AN".
No que concerne à. Emenda no 194, por sua vez,. não vemos como
acatá-la. pois confunde ela as dimensões dos ônibus rodoviários com
os veículos de carga os quais, de resto, já foram atendidos desde que
acolhida a Emenda no 192. Sugerimos o não acatamento da Emenda n"
194.
Com o objetivo de deixar claro o âmbito das infrações conceiadas a
Emenda n" I 95 propõe a inclusão de parágrafo único ao supracitado
art. 334.
Parece-nos conveniente a medida,
acolhimento desta última Emenda.

daí porque

sugerimos o

Emenda n" !96 - A presente Eni"enda não deve prosperar em face da
opçao desta Relataria pelo acolhimento da Emenda no 51, que propõe
nova redação ao inciso XIT do art. 22 do Substicuti vo. Pela não
aprovação da Emenda.
Emenda 197 - A Emenda pretende reduzir o número de infonnações a
serem _fo_mecidas, em manual, pelos setores de produção e
comercialização de veículos aos usuários.

Emenda n<>s. 201 e 202 - As proposições em análise pretendem alterar

a defuüção de FISCALIZAÇÃO contida no Anexo I do Substitutivo.
Esta Relataria opta pelo conceito original por não se convencer do seu
desacerto. Somos pelo não acolhimento das proposições. Tendo em
vista. porém, evidente omissão do vocábulo "entidades". oferecemos a
seguinte:
SUBEMENDA
O conceito de FISCALIZAÇÃO, contido no
Anexo I passa a ter a seguinte redação:
"FISCALIZAÇÃO - é o ato de controlar o
cumprimento das regras estabelecidas na
legislação de trânsito através do poder de
policia administrativa de trânsito, no âmbito de
circunscrição dos órgãos e entidades
executivos de trânsito e de acordo com as
competências definidas neste Código...
Emenda n° 203 - A Emenda objetiva modificar a definição de

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO do Anexo I.
A proPQsição, a nosso ver, merece parcial acatamento ao aludir- para
um aspecto relevante, qual seja o da Engenharia. Todavia, não nos
parece conveniente adotar~se integralmente a proposta oferecida,
razão pela qual sugerimos a aprovação, em parte, da Emenda na forma
da seguinte:

SUBEMENDA
Altere·se o conceito de OPERAÇÃO DETRÂNSITO. constante do Anexo I para:
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monitoramcnto técnico, baseado nos
conceitos de Engenharia de Tráfego, das
condições de fluidez, de estacionamento e
parada na via, de fonna a reduzir as
interferências
(veículos
quebrados,
acidentados,. estacionados irregularmente
atrapalhando o trânsit~ etc.) prestando
socorros imediatos e infonnações aos
p6desttes e condutores...
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Emendas n"'s. 204 e 204-A - As Emendas têm por objetivo modificar o
conceito de POUCIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO
constante do Anexo I do Substitutivo.
As definições sugeridas não aperfeiçoam. data venia. aquela adotada
pelo texto em exame que. além de definir as ações próprias deste tipo
de policiamento, indica a corporação incumbida desta missão.
Propomos o não acolhimento das proposições.
Emenda n° 205- Esta Emenda tem por finalidade inverter o sentido do

veículo estampado

no placa de adven!ncia A-20b. para a

caracterização de "~ve''.
A simples observação visual da placa deixa evidente o erro de
impr=ão gr.!fica.. Opinamos pela aprovação da Emenda.
Emenda n° 206 - Por ocasião do exame da matéria relacionada com o
An.exo n. assim se manifestou a Relatoriil. no corpo do Parecer,
aprovado por .... ComissãO,
"A nossa proposta de substituir o conteúdo do
Anexo n do Projeto pela sinalização vigente,
cm caráter provisório. deveu-se ao fato de que
a matéria. em I3Zio da sua alta especialização
técnica, merece maiores e mais aprofundados

mm:

estudos. ressaltando-se que. sem sombra de
dúvida. o foro mais indicado para este
aprofundamento é o CONTRAN, órgão
técnico capacitado e apoiado pela Câmara
Temática de Engenharia de Tiáfego, de Vias e
de Veículos.
Parece-nos mais cauteloso que a apreciação
técnica desta complexa matéria seja transferida
por esta Comissão àquele competente órgão.

ACOI f.IIW.S !NJiiÇRM MFNJE;

Ol • OC11· 014. Ot4A- 021· 022.-023 • 024 • orT- OJO • 42 • 04) •
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Por outro lado, cabe registrar, que o Anexo
aprovado na Câmara dos Deputados introduz
alterações na legislação vigente e a sua
aprovação implicaria a necessidade de súbitas
mudanças na sinalização já implantada. bem
como na reeducação de motoristas e pedestres.

10 • 34- 3!5 -4!5 • 46-:SI-SlA· 84 • 8.5-92 -96 • 98 • 109 • J31-
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193 • 201-202c203.
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017: D!#II!CXJI d&~ls Emcodu a"'s34 e 3!i;

ra:.. c!& Emalda D~ 79;

Ressalte-se,. entretanto, que o proccdim.cnto
ora adotado não impede que as mudanças
constantes do Anexo. se tecnicamente corretas
do ponto de vista da segurança e fluidez do
trânsito. venham a ser implementadas.

08Q: -

O que se pretende é a garantia de um espaço
para a maior reflexão dos técnicos cm tomo
desta importante q~o". ·

004· 01» -012-013 e tS4

As nzões ora tta:ziclas pelo ilustre autor de Emenda não foram
suficientes para abalar a convicção desta Relataria em tomo do acerto
da posiçãO adotada,. data venia. Propomos o não acol.hlrocnto da
Emenda.
,~Emenda n<> 207 - Pel_a mesma motivação adotada por esta Rciatoria
para justificar a inviabilidade de se acolher aS Emendas n°s. 8., 29 e 65,
coerentemente, sugerimos o não acatamento da presente Emenda.
reiterando o respeito e a admiração do Relator pelos nobres e
humanitários serviços prestados pelos CorpoS de Bombeiros Militares.
Este é o nosso Parecer.
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CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento

destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização
específica.

DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

;roas,

.

Para efeito deste Código, adotam-se as seguintes
definições:

ACOSTAMENTO: - parte da via diferenciada da

CICLOMOTOR - veículo de duas ou três
de um motor de combustão intel'tla, cuja cilindrada hão
exceda a 50 centímetros: cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja
velocidade máxima de fabricação não exceda a cinqUenta quilômetros
por hora.
pro~1do

pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos
em caso de emergência e à circulação de pedestre e bicicletas, quando
não houver local apropriado para esse fim.

CICJ,.OVIA - pista. própria destinada à circulação
de ciclos. separada fisicamente do tnlfego comum.

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO pessoa. civil ou policial militar. credenciada pela autoridade de
trânsito para o exercício das atividãdes de fiscalização, operação,
polici:(Uilento osteD.siVo de trânsito ou pa.trUlhamento.

. .
CONVERSÃO - mOVimento em ângulo, â esquerda
ou ã dare1ta, de mudançada direção original do veiculo.

AUTORIDADE DE TRÂNSITO - o dirigente
- mâx.imo de órgão ou etltiâaciC executivo integrante do Sistema

Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciadi.
BICICLETA - veiculo de propulsão humana.
dotado de duas rodas, não sendo para efeito deste Código, similar à
motocicleta, motoneta e ciclomotor.

B1Cl.CLETÁR10 - local, na via ou fora dela.
destinado ao estacionamento de bicicletas.

BONDE - veículo de propulsão elétrica. que se
move sobre-trilhos.
BORDO DA PISTA - margem da pista, podendo
ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam à parte
da via destinada à circulação de veículos.

CRUZAMENTO - interseção de duas vias em
nível.

•

DISPOSffiVO DE SEGURANÇA - todo e

qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar
ma~or segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de
pengo que pdssam colocar em risco sua integridade fisica e dos
demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.

ESTACIONAl\ffiNTO - imobilização de veículos
por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de
passageiros.

ESTRADÁ - via rural não pavimentada.
FAIXAS DE DOMÍNIO - superficie lindeira às
vias rurais, delimitada por Jei específica e sob responsabilidade do
órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a
via.

CALÇADA - a parte da via, nonnalmente
segregada e em Aní-.,:ei diferente, não destinada à circulação de ~eículos.
reservada ao translto de pedestres e, quando possivel, à implantação
de mobiliário urbano, sinali~ção. vegetação e outros fins..

FAIXAS DE TRÂNSITO - qualquer uma das áreas
longitudinais em que a pista pode ser subdividida. sinalizada ou não
por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente
para permitir a circulação de veículos automotores.

CANTEIRO CENTRAL
obstáculo tisico
construido como separador de duas pistas de rolamento,
eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).

· FISCALIZAÇÃO - é o ato de controlar o
cumprimento das regras estabelecidas na legislação de trânsito atraves
do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de
circullS(:rição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de
acordo com. as competências definidas neste Código.

. .
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO •
maXJmo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar indicado
pelo fabricante, baseado em condições sobre suas IimÚações de
geração e multiplicação de momento de força e resistência dos
elementos que compõem a transmissão.
CARREATA - deslocamento em fila na via de
veículos ~~tom~tores em sinal de rigozijo, de reivindicação, de
protesto CJVIOO ou de uma classe.
CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e

refração da luz utilizado na sinalização de vias e veiculas (olho-<legato).
CICLO - veículo de pelo menos duas rodas a
propulsão humana.

FOCO DE PEDESTRES - indicação luminosa de
permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.

FREIO DE ESTACIONAMENTO - dispositivo
destiilado a manter o veiculo imóvel na ausência do condutor ou no
caso de um reboque, se este se encontra desengatado.
•

FREIO

DE

SEGURANÇA

OU

MOTOR

-

dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha
do freio de serviço.

FREIO DE SERVIÇO - dispositivo destinado a-·
provocar a diminuição da mar.cha do veículo ou pará-lo.
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GESTOS
DE AGENTES
movimentos
convencionais de braço adotados exclusivamente pelos agentes de
autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de
passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se
ou completando outra sinalização ou regra constante deste Código.

GESTOS DE CONDUTORES - movimentos
convencionais' de braço ad0tados exclusivamente pelos condut~
para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de
diroç>o, rodu~ brusca de velocidade ou parada.

nHA - obstáculo fisico colocado na pista de
rolamento9 destinado à ordenação dos fluxos de lrânsito cm uma
intcrscção.

INFRAÇÃO - inobservância a qualquer preceito da
legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do
Conse)ho Naciooal de Trânsito e a rcgulameotação estabelecida pelo
6Igão ou.entidade executiva do trânsito.
INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível,
entroncamento ou bifun:ação, incluindo· as áreas fonnadas por tais

cruzamentos, entrctncamentos ou bifurcações.
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.
LUZ DE MARCHA A RÉ - luz do vêieulo
destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da
via que o veiculo está efetuando ou a ponto de efetuar wna manobra
de marcha a ré.

LUZ DE NEBLINA - luz do veiculo desti~ada a
aumentar a iluminação da via em caso de neblina. chuva forte ou
nuvens de pó.
LUZ DE POSIÇÃQ Oantema) - luz do veiculo
destinadà a !ndicar a preSença e a Jarguta do veículo.
MANOBRA - movimento executado pelo condutor

para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à
via.
.
MARCAS VIÁRIAS
conjunto de sinais
constituídos de I~ marcações, símbolos ou legendas, em tipos e
corq diversas, apostos ao pavimento da ~a.
MOTOCICLETA - veículo automotor de duas
rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição
montada.

INTERRUPÇÃO DE MARCHA - ünobilizaçlo do
MOTONETA - veiculo automotor de duas rodas,
dirigido por condutor em posição sentada

veículo para atender circunstância momentâneas do t:rânsito.
UCENCIAMENTO - procedimento anual relativo

a obrigações do proprietário de veiculo, comprovado através de
documento específico (Certificado de Licenciamento .Anual).
LOGRADOURO

PÚBLICO

-

espaço

livre

destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento
de veículos, ou à circulação h pedestres, como calçada, parques,
áreas de Jazer, calçadões.. etc.
LOTAÇÃO • carga útil máxima (incluindo
condutor c passageiros) que o veículo transporta. expressa em
quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas. para os
veículos de passageiros.
LOTE LINDEIRO - aquele situado ao longo das
vias urbanas ou rurais c que com elas se limita.
LUZ ALTA • facho de luz do veículo destinado a
iluminar a via até uma grande distância do veículo.

LUZ BAIXA - facho de luz do veículo destinada a
iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou
incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via, que
venham em sentido contrário.
LUZ DE FREIO - luz do veículo destinada a
indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veiculo,
que o condutor está aplicando o freio de serviço.
LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO- (pis<:a-pisca)
• luz do veiculo destinada a indicar aos demais usuários da via que o
condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a

esquerda.

NOIT? - período do dia compreendido entre o pôrdo-sol c o nascer do sol.
OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA imobilização do veiculo pelo tempo estritamente necessário ao
carregamento ou desc:uregam.ento de animais ou carga na fonna
disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente
com circunscriç3o sobre a via.
OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - monítornmeuto
técnico baseado nos conceiios de Engenharia de Tráfego, das
condições,. de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a
.reduzir as interferências (veículos quebrados, acidentado~
estacionados ~gulamente atrapalhando o trânsito, etc.), prestando
socorros imedi.atos c informações aos pedestres c condutares.
PARADA - imobilização do veículo com a
finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque
ou desembarque de passageiros.
PASSAGEM DE NÍVEL - todo cruzamento de
nível entre uma via e uma linha féri"ea ou trilho de bonde com pista
própria.
PASSAGEM POR OtJIRO VEÍCULO
movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no
mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.
PASSAGEM SUBTERRÂNEA - obra de arte ·
destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de
pedestre e/ou veículos.
PASSARELA - obra de arte destinada
transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

à-·
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PASSEIO - parte da càlçada ou da pista de
rolamento (neste último case;>. separada por pintura ou elemento tisico

RETORNO - movimento de inversão total de
sentido da direção original de vefculos.

separador) livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

PATRULHAMENTO - é a função exercida pela
Policia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir que as no!lllas
de trânsito sejam obedecidas, assegurando a livre circulação e
evitando acidentes.

RODOVIA -via rural pavimentada.
SJN'AIS DE TRÂNSITO - elementos de sinalipção
viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentõs de
controle luminosos, dispositivos auxili~ apitos e gestos, destinados
exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e
pedestres.

PERíMETRO URBANO - limite entre área urbana

eãreanual.

SINALIZAÇÃO - conjunto de sinais de trãnsito e
segurança ColocadOs na via pública com o objetivo de
garantir sua utilização adeq~ possibilitando melhor fluidez no
trânsito e maior segurança dos vc.:ículos e pedestres que nela circulam.
dis~itivos ~e

PESO BRUTO TOTAL - peso máximo que o
veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara lilais a

lotaÇão.
PESO BRUTO TOTAL COMBINADO - peso
~o transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhãotratar mai~ seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou .
-reboques.

SONS__ POR APITO - sinais sonoros. emitidos
exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para
orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres,
sobrçondo-se ou completando sinalização existente no local ou regra
constante deste Código.

PISCA-AL:Eg.TA - luZ lntennitente do veículo

TARA • peso próprio do veículo, acrescido dos

· utilizada em carãter de advertência, destinada a indicar aos demais
usuãrios da via que o veículo está imobilizado ou em situação de
1
emergência.

pesos da carroçaria e/ou equipamento, do combustível, das
ferramentas' e dos acessórios, da roda sobressalente, do extintor de.
incêndio e do fluido de am:fec:imento, expresso em quilogramas.

PISTA - parte da via normalmente utilizada para a

lRÂNSITO ~ movimentação e imobilização de
veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por
diferença de nível em ·relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros
centrais.
PLACAS - elementos colocados na posição
vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista,. transmitindo
mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis.
mediante sfmbolo e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente
instituídos como sinais de trânsito.
POUCJAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITOé a função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de
prevenir e reprimir atós relacionã.élos com a segurança pública e de
garantir que as normas relativas à segurança de trânsito sejam
obedecidas. assegurando a livre circulação e evitando acid!!Otes.
PONTE - obra de construção civil destinada a ligar
margens opostas de uma superficie líquida qualQuer.

REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação de
sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente
com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de

direção, tipo de estacionamento, horários, dias, etc.
REFúGIO - parte da via,. devidamente sinalizada e
protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma.

TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS -passagem de um
veíctilo de Uma: faixa dem3rcada para outra.

UI..TRAPASSAGEM - movimento de passar ã
frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor
velocidade e na mesma faixa de tráfego~ necessitando sair e retomar ã
faixa de origem.
VEÍCULO ARTICULAPO - combinação de
veículos ~opiados, sendo um deles automotor.
VEÍCULO AUTOMOTOR- todo veículo a motor
de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve
nonnalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a
tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e
coisas. Este termo compreende os veículos conectados a uma linha
elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).
VEÍÓJLO CONJUGADO - combinação de
.veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais
reboques ou equipamentos de trabalho agrlcola, contrução~
terraplenagem ou pavimentação.
VIA - superficie por onde transitam veículos,
pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada. o acostamento,
ilha e canteiro central.

RENACH - Registro Nacional de Condutores

Habilitados.
RENAVAM - Registro Nacional de Veículos

Automotores.

VIA DE TRÂNS!l )
caracterizada por acessos especiais com tM• ~ito li
em nivel. sem acessibilidaGe dire..\ <:o~
de pedestres em níveL
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VIA AR'IERIAL - aquela caracterizada por
interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, . com
acessibilidade
aos lotes lindeiros e ãs vias secundárias e locais
.
jlossibilitando () trânsito entre as regiões da cidade.

.

VIA COLETORA - aquela destinada .a coletar e
distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de
trânsito rápido ou primárias, possibilitando o trânsito dentro das
regiões da cidade.
VIA LOCAL - caracterizada por interseções em
nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas
restritas.
VIADUTO - obra de contrução civil destinada a
transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.
VIA RURAL :. estradas e rodovias.
VIA URBANA -- ruas, avenidas, vielas, ou
caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área
urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis
edificados ao longo de sua extensão.
VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES - vias ou
conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.
sto de 1996
idente.

tor.
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ANEXO II
SINAIS rPE 1RÂNSITO
PLACAS
1-PLACASDEREGULAMENTAÇÃO
A proibição será indicada por uma tarja diagonal fonnando
45° com o diâmetro horizontal, panindo do setor superior
esquerdo e chegando ao setor inferior do círculo

•·.·
.,

Obrigação

Proibição

D~NSÕES~S
ÁREA URBANA
Diâmetro- 0,40 m
Tarja - 0,04 m
Orla- 0,04m

ÁREA RURAL
Diâmetro- 0,75 m
Tarja - 0,07 m
Orla- 0,07m

D~NSÕESMÕNmMAS

Lado- 0,25m
Orla Externa- 0,01 m
Orla Interna - 0,02 ni

R-I
Parada Obrigatória

CORES
Fundo - Branca
Tarja - Vermelha
Orla- Vermelha
Símbolo - Preta

Letras - Preta

CORES
Fundo - Vermelha
Letras - Branca
Orla Interna - Branca

• ~·
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DIMENSÕES MÍNIMAS
Lado- 0,75 m
Orla- 0,10 m

00111

CORES
Fundo - Branca
Orla- Vermelha

R-2

Dê a Preferência

R-3
Sentido Proibido

R-4a

R-4b

Proibido Virar à Esquerda

Proibido Vrrar à Direita

R-5
Proibido Retornar

R-6a

R-6b

Proibido Estacionar

Estacionamento
Regulamentado

R-6c
Proibido Parar

e Estacionar

R-7
Proibido T.ntrapassar

R-8
Proibido Mudar de Faixa
de Trânsito -

.
00112
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R-9
R-IO
R-11
Proibido Trânsito de Veiculas Proibido Trânsito de Veículos Proibido Trânsito de Veiculas
de Carga
Automotores
de Traçl!o Animal

R-12

Proibido Trânsito de
Bicicletas

R-13
Proibido Trânsito de
Máquinas Agrícolas

R-14

Carga Máxima Permitida

R-16

R-17

Altura Máxima Permitida

largura Máxima Pc:rmitida

Peso Máximo Permitido
Por Eixo

R-18

R-19
Velocidade Máxima

R-IS

Comprimento Mâximo
Pc:rmitido

Permitida

R-20

Proibido Acionar Buzina
Q.U Sinal SooorQ.
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I
R-21
Alfãndega

R-22
Uso Obrigatório de Corrente

R-24a
Sentido Obrigatório

R-24b
Passagem Obrigatória

R-25b
Vire à Direita

R-25c
Siga em Frente ou
à Esquerda

R-26
Siga em Frente

R-27
Veículos Lentos Usem
Faixa da Direita

00113

.

R-23
Conserve-se à Direita

R-25a
·vire à Esquerda

R-25d
Siga em Frente ou
à Direita

R-28

Mão Dupla

00114
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R-29
Proibido Trânsito
de Pedestres

R-30
Pedestre Ande Pela
Esquerda

R-31
Pedestre Ande Pela
Direita

2-PLACASDEADVERTÊNCIA
..

o

.

.

3WÍiento

no tamanho das placas implicará

variações proporcionais de orlas e simbolos

'
D~NSÕES~

CORES

ÁREA URBANA
Lado- 0,45 m
Orla Externa- 0,01 m
Orla Interna - 0,0 I m

Fundo -Amarela
Orla Interna - Preta
Orla Externa - Amarela
Símbolo - Preta

ÁREA RURAL

Lado -0,60 m
Orla Externa - 0,02 m
Orla Interna· 0,02 m

A-la
Curva Acentuada
à Esquerda

A·lb
Curva Acentuada
à Direita

A-2a
Curva à Esquerda

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A-3b
Pista Sinuosa à Esquerda

A-2b
Cura à Direita

A-Ja
Pista Sinuosa à Direita

A-4a
Curva Acentuada em
"S" à Esquerda

Curva Acentuada em
''S" à Direita

CJUV3 em ''S" à Direita

A-Sb
Curva cm ''S" à Esquerda

A-6
Cruzamento de Vias

A-7a
Via Lateral à Direita

A-7b
Via Lateral à Esquerda

A-8
Bifurcação em 'T'

Bifurcação em "Y"

A-41>

A-Sa

A-9

·~
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A-10a
Entroncamento Obliquo
à Esquerda

A-IOb
Entroncamento Oblíquo
à Direita

A-lia
Junções Sucessivas Contrárias
Primeíra à Díreita

A-llb
Junções Sucessivas Contrárias
Primeira à Esquerda

A-12
Interseção em
Círculo

A-!3a
Confluência à Díreita

A-13b
Confluência à Esquerda

A-14
Semáforo ã Frente

A-15
Parada Obrigatória à Frente

A-16
Bonde

A-17
Pista Irregular

A-18
Saliência ou Lombada

.
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A·20a
Declive Acentuado

A.-20b
Aclive Acentuado

A-21a
Estreitamento de Pista
ao Centro

A-2lb
·Estreitamento de Pista

A-21c
Estreitamento de Pista
à Direita

A-22
Ponte Estreita

A-23
Ponte Móvel

A-19
Depressão

à Esquerda

,,

A-25
Mão Dupla Adiante

~
A-26a
Sentido Único

A-24
Obras

11

~
A-26b
Sentido Duplo

11
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A-27

Área com Desmoronamento

A-28
Pista Escorregadia

A-30
Ciclista

A-31
Maquinaria Agrícola

A-33
Área Escolar

A-36
Animais Selvagens

A-34
Crianças

A-37
Altura Limimda

Agosto de 1996

A-29
Projeção de Cascalho

A-32
Passagem de Pedestres

A'35
, Cuidado Animais

A-38
Largura Limitada
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A-39
Passagem de Nível Sem
Barreira

A-40
Passagem de Nível

A42a
Início de Pista

A-42b
Fim de Pista Dupla

Dupla

A-44
Vento Lateral

00119

A-41
Cruz de Santo André

Com Barreira

A-43
Aeropono

00120
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3 - PLACAS DE INDICAÇÃO
3.1 - Placas indicativas de via e de direção
A - IDENTIFICAÇÃO

1. DIMENSÕES MÍNIMAS
Altura- 0,45 m
Chanfro Inclinado- 0,14 m
Largura Superior- 0,44 m
Largura Inferior - 0,41 m

2.CORES
Orla Interna Preta • 0,02 m
Orla Interna Branca- 0,01 m
"Orla Externa·Preta- 0,02 m
Orla Externa Branca - 0,01 m

I-1
Rodovia Pan-americana

HONDURAS

Largura - 0,40 m
, Altura - 0,45 m
Orla Preta - 0,02 m
Orla Branca- 0,01 m

MG

.

BR 116
~

--

.;I;

·1-3
Rodovia· Nacional
I-3
Rodovia Jnteramericana

B - SENTIDOS E DISTÂNCIAS I. FORMA - Retangulai-,
lado maior na horizontal,
alrura mínima de o;30m

I· • SALVADOR 7 I

t

1-4

--~ FORMIGA 13
80 HOIIZONTE ~00 ..
1-5

2. LEGENDA - Letras com
altura mínima de 0,10 m

.. VITÓRIAS
. SAFRA.35 ..
CAMPOS IM ..
1-6

3. CORES
RODOVIAS DE
PRIMEIRA CLASSE E
VIAS EXPRESSAS
Fundo - Verde
Símbolo - Branca
Legenda - Branca
DEMAIS VIAS
Fundo - Branca
Simbolo - Preta
Legenda - Preta

'* BRASÍLIA 96
1-7

-
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2 -CORES

C - VIA INTERROMPIDA

Fundo - Preta
Símbolo - Branca
3.2 -Placas de Localização

SANTOS

I
I

ABERTO

SANTOS

I I
I I

FECHADO

TRANSITA\lEI.

Art

I I

I

I
I
I

11

SÃO PAULO

11

I-10
1 - Rctangular, lado maior na horizontal,
altura miníma de l,OOm

2-LEGENDA
Letras com_altura minima de 0,20m

I-8

3-CORES
· Rodovias de primeira classe c vias

l-FORMA
~guiar,

lado maior na vertical
. 2 - Dimcosõcs mínimas

HniiZonw " o;Jow
Vertical- l,OOm

expressas
Fundo- Verde
Legenda" Branca

DEMAIS VIAS
Fundo - Branca
Legenda - Preta-

3 -CORES
PLACA PRINCIPAL
. Fimdo - Preta

3.3- Serviços auxiliares . ·

..

Legenda - Branca

PRIMEIRA PLAQUETA
Para indicar aberto
Fundo ~ Verde

~

.

Legenda - Branca

Para indicar fechado
Fundo- Vermelha
Legenda - Branca

SEGUNDA E TERCEIRA PLAQUETAS
.. :: · · ·. Fundo - Branca
· · · · Legenda ' Preta , .
4 - Scrií ·utilizada jmra indicar -se é tr.,.tlo I • DIMENSÕES MÍNIMAS
montanhoso ou de traçado difícil c se está 'PLACA
transiiã'vCl ou Dlio.
Largura - 0,40m
S ~ As plàqucÍlis dcVc:m ser removíveis.
.
~Altura - 0,60m
QUADRO INTERNO
D- SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
Largura - O)Om
Altura - O,SOm
Margem superior - ~.07m

2-CORES
l-9a

l-FORMA

I-9b

/ Fundo - AzUl
Quadro interno - Branca

, Seta -Branca
'\..egenda- &anca·
Símbolo - Preta

Rctangular, lado maior na bcrizontal,
altura mfnima 0,30m observando-se sempre a EXCEÇÃO
proporção 1;3 entre altura e largura.
Na placa I-1 S o simbolo deve: ser o vermelho.

00122
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1 km

1 km
I-11

I-12

Área de Estacionamento Serviço Telefõnico

1-15
Pronto Socorro

1-19
Área de Campismo

I-16
Serviço Sanitário

I-13

I-14

Serviço Mecânico

A!Íastecimento

SOOm

1 Km

I-17

I-18

Restaurante

Hotel

I-20

I-zr

1-22

Aeroporto

Transporte

Estacionamento
deTrailer

sobre Água

I-23
Ponto de Parada

I-24
Passagem Protegida
para Pedestres

1-A.1
Pré-Sinalização

I-A.2
Pré-Sinalização
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3.4- Placas educativas

]~

~

[

DIMEN~~~

~"""""""""""""""~
LUZ BAIXA
AO PASSAR
VEICULO

NADIÍVIDA
NÃO ULTRAPASSE

ULTRAPASSE

OBEDEÇA À
SINALIZAÇÃO

PAR.E

Altura - 0,60m
Orla Interna - 0,02m

MAS
COM SEGURANÇA

ULTR.APASSB

FO~A

SE MP RI!
PELA ESQUERDA

DA PISTA

CORES
Fundo - Branca
Legenda - Preta
Orla- Preta

INDO OU VINDO
OUTRO VEICULO
BAIXE OS FARÓIS

VOCêTAMBEM
RESPONSÁVELPELO TR ÂNSJTO

OBEDEÇA À
SINALIZAÇÃO
EVI'J'!! ACIDENTES

TODOS MEReCEM
VIVBR
FIQUE VIVO

EVITE DANOS

J!

À
SINALIZAÇÃO

.
SOB NEBLINA

ACREDITE
NA
SINALIZAÇÃO

NUNCA
ULTRAPASSE

SINALIZAÇÃO MANTIDA REFERENTE AO DECRETO 62.127 DE 16/01/68
(CNT REGULAMENTO)

.

MARCAS·
PROffiiÇÃO DE ULTRAPASSAGEM
DEMARCADORAS DE FAIXA
DE TRÂNSITO
(EXEMPLO)

:I: {X]>
•'
I

:<!![j:

-- --i:~~:i::lr:~JL
.' .'
•

•

'·==·
I

I

w__::

:,.___ L.J

X - Zona de visibilidade limitada para o
veículo "X" (variável)
Y - Zona de visibilidade limitada para o
veículo "Y" (variável)

-
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BORDOS DE PAVIMENTO
(EXEMPLO)

FAIXA CONTÍNUA BRANCA

w

=:tp

u

w

u

nano

w

w

w .. w

p....-.

CJ

D

-'-'FAlXA=o::..::IN_,_,Tc::ERROM==P,.IDA;=B:::;R:::A::..:No::CA"'---'/
CANAUZAÇÃO DI; FLUXO DE TRÂNSITO

INDICADORA DE PARADA

(EXEMPLO)

-

...... ,.., ,..

------~

------

(EXEMPLO).·-

----

I- DE 3 PARA 2 PISTAS

------------ ----~==-=====-- -·

PARA PEDESTRES
TRAVESSIA
.
(EXEMPLO).

J:

II -DE 4 PARA3 PISTAS

----- -~
III- DE 4 PARA 2 PISTAS

--.
ií

111111111111111

~

111111111111111

:r

.'Sr-
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PALAVRAS

'
(EXEMPLO)

____ __ _

li Lé:-

......

l
INDICADORA DE PASSAGEM DE NívEL

SÍMBOLOS

(EXEMPLO)
(EXEMPLO)

~J

INDICADORAS DE ESTACIONAMENTO

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII

(EXEMPLO)

-

I
IIIUIIIIIIIUIIIIIllllll

r..l

-"
§li

=:n

=u

4115.,
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CONTROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS
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SINAL LUMINOSO DE ADVERTÊNCIA
(LUZ ÍNTE~TENTE)

I

(DUPLO)

(EXEJI&LO)

(EXEMPLO)

Amarei~

.

OO

Veri•

.

CONTROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS

GESTOS

(TRIPLO)

GESTOS DE CONDUTORES
(EXEMPLO)'

CONTROLE DE FLUXO DE PEDESTRE
(EXEMPLO)

·-

•
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GESTOS DE AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO

Ordem de parada obrigatória para todos os
veículos. Quando executada em interseções, os
veículos que já se enoontrem nela não são
'
obrigados a parat.

Ordem de parada para todos os veículos que
venham
de
direções
que
cortem
ortogonalmente a direção indicada pelo braço
estendido, qualquer que seja o seu sentido de
deslocamento.

Ordem de parada para todos os veículos que
venham
de
direções
que
Cortem
ortogonalmente a direçilo indicada pelos
braços estendidos, qualquer que seja o sentido
de seu deslocamento.

Ordem.de parada para todos os veículos que
venham
de
direções
que
cortem
ortogonalmente a direção indicada pelo braço
estendido, qualquer que seja o seu sentido de
deslocamento.

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS
DE AGENTES DE TRÂNSITO
PREVALECEM SOBRE AS REGRAS
DE CIRCULAÇÃO E AS NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAIS DE
TRÂNSITO.
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SINAIS SONOROS
..

'

SIGNIFICAÇÃO
Atenção! Siga!

$1NAIS DE APITOS
Um silvo breve. ·

Dois silvos breves.

'

Pare!

Três silvos breves.

Acenda a lanterna.

Um silvo longo.

Diminua a marcha.

{Jm_.silvo longo e um breve.

Trânsito impedido em todas
as direções.

.
Três silvos longos.

Motoristas a postos.

EMPREGO
No ato do guarda sinaleiro
mudar a d~eção do trânsito.
Para fiscalização
de documentos ou outro fim.
Sinal de advertência. O
condutor deve obedecer à
intimai:ão.
Quando for necessàrio fuzer
diminuir a marcha dos
veículos.
A aproximação de Corpo de
Bombeiros, ambulâncias,
veículos de Policia ou de
tropa, ou de representação
oficial.
Nos estacionamentos à porta
de teatros, campos
desportivos, etc.

MARCOS
MARCOS QUILOMÉTRICOS

I
1ZI

1

.
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MARCOS DE OBSTRUÇÃO
(EXEMPLO)
.•

CORTE LONGITUDIN_AL

-·o:;';,, :O;,':";

;~gj~ ~ ~ j~~~~~j

-'; '~jjj!l!i%1!jjj~;;, __
BARREIRAS

I-FIXA

II- MÓVEL RÍGIDA

ID- MÓVEL DOBRÁVEL
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SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O expediente lido vai à publicação.

O Projeto de Resolução n" 63, de 1995. de autoria do Senador Lúcio Alcântara, cujo parecer foi lido
anlerioRnenle, ficará sobre a mesa, duranle cinco dias
Oteis, a fim de receber emendas, nos tennos do art.
235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado com o
arL 4° da Resolução n" :>7, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência comunica ao Plenário que foi encaminhado à
pubfK:ação o Parecer n" 467, de 1996, da Comissão
Especial, sobre as emendas oferecidas ao Substitutivo
tio Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 73, de
1994 (n• 3.710193, na Casa de origem), que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", e que a matéria constará da Ordem do Dia, com exclusividade, na sessão de- libera!Íva ordinária do dai Zl próximo.

Nesse sentido, visando facilitar a apreciação da
matéria em Plenário, a Presidência, nos termos do art.
374, XII, do Regimento Interno, SoriCita aos Srs. Uderes, ao Relator-Geral e Senadores com o apoiamentb
de ~9 pares, que, na medida do possível, encaminhem
anlecipadamente à Secretaria-Geral da Mesa os requerimentos de destaque que prelendam apresentar.
Passa-se à lista de oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador José Roberto
Arruda, em permuta com o Senador Valmir Campelo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF.
Pronuncia do seguinle discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenle, Sr"s e Srs. Senadores, o Prestdente da República, na última sexta-feira, assinou uma
medida provisória, que já foi remetida ao Congresso
Nacional, alterando o limite de dedução do Imposto de
Renda para as pessoas físicas e jurfdicas que investirem fundamentalmente no cinema nacional.
Essa medida provisória, que eleva de 1% para
3"/o as dedUções !activeis para as pessoas jurídicas
e chega ao limite de 5% de dedução do Imposto de
Renda para as pessoas físicas, estabelece talvez o
apoio mais importante do Estado brasileiro à indústria de cinema e vídeo.
Ocupo a tribuna neste momento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, para di- .
zer que essa medida provisória é fundamental para
a cultura do País. O Brasil tem uma tradição importante na área do cinema e vídeo. Diferentemente de
outros pafses, principalmente daqueles mais desenvolvidos, o Brasil conserva, na sua arte cinematográfica, o cordão umbilical que liga essa forma de expressão aos valores mais legítimos, mais tradicionais e mais importantes da cuttura brasileira.
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Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, nos últimos anos, depois de ter vivido a
sua pior crise desde os áureos temos da Vera Cruz,
o cinema nacional passou a chamar a atenção dos
estudiosos do mundo todo, daqueles que QOstam,
assistem, pensam e comentam o cinema mundial,
pela qualidade das suas produções. o Brasil, mesmo com dificuldades de ordem econômica, tem mostrado ao mundo todo a força da sua criatividade e do
seu poder de representação.
Mas não é só isSo, Sr. Presidenle, Sr"s e Srs.
Senadores. A partir da árscussão e da 110tação dessa
medida provisória, que já prodJz desde logo seus efettos, todos os cidadãos e todas as empresas deste Pais
poderão atender ao chamado da indústria cinematográfica bl'aSileira, com o retomo às suas ati\ridades e com o
rêtomo na forma do desconto no Imposto de Renda altamente favorável e motivador desse patrocínio.
Hoje, pela manhã, assisti a uma entrevista do
ator e diretor José Wilker. Ele dizia que, a "fiar da importância desse texto legal, a par da importância
desta medida, há outro problema igualmente grave
para o qual o Congresso Nacional deve estar atento.
Trata-se, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da
distribuição dos filmes.
Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, de
cada cem filmes exibidos nos cinemas americanos,
por força de lei, determinado número deve ser de
produção amencana. Esse percentual, até certa
época, era de 90%.
Imaginem, Sr"s e Srs. Senadores, se de cada
cem filmes exibidos nos cinemas brasileiros noventa
fossem de produção nacional. Isso seria um incentivo, representaria uma demanda que fatalmente incentivaria ·a produção nacional. Como no Brasil não
há obrigatoriedade de exibição de determinado número de filmes de produção nacional, é claro que a
produção estrangeira, principalmente a de origem
americana, assentada em bases estritamente comen::iais, é a responsável pela lotação dos nossos
cinemas e pelos grandes índices de bilheteria. Isso
obviamente traz resultados extremamenle negativos
àqueles que se dedicam, com idealismo e com profissionalismo, à arte cênica no Brasil.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, além de
sublinhar a importância dessa medida para o País e
para o vfdeo e o cinema em especial, trago duas reflexões. A primeira é a de que no decorrer da discussão deSsa medida provisória na comissão mista que
será formada no Congresso Nacional, com a presen~·
ça de Deputados e Senadores, esta Casa Legislativa não perca oportunidade de ouvir as lideranças

a
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maiores do cinema nacional, aqueles que dedicaram
suas vidas ao cinema, para que, em função das
· suas sugestões e das suas crfticas construtivas,
possamos aperfeiçoar essa medida provisória.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essa Medida Provisória já recebe, nos seus primeiros dias, algumas criticas de outros setores de atividade eccnômica, que querem modificá-la, não avaliando, possivelmente, a importância dela para o cinema nacional.
Esta minha fala no Senado, hoje, tem a intenção
de chamar a atenção de atores, atlizes, técnicos, diretores, produtores e distribuidores do cinema nacional,
para que, nos próximos trinta elas, atendam ao chamamento do Congresso Nacional e participem, na comissi\o mista que vai anali.sar essa Mecida Provisória,
do grande movimento, que tem de ser de todos nós,
_pelo renascimento do cinema nacional.
Falo aqui de homens corno Nelson Pereira dos
Santos, como Neville de Almeida; de mulheres corno
Carta Camurati e Ana Maria de Magalhães; de Bruno Barreto, de Fábio Barreto, de Murilo Salles e de
tan!Qs outros, daqueles que ganharam as premiações no Festival de Gramado no último final de semana; enfim, falo de todos aqueles que, em suas funções, dedicaram e dedicam suas Vidas e suas inteligências à produção cinematográfica brasileira.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, enganam-se aqueles que acham que o cinema é apenas
uma forma de expressão artfstica; o cinema em todo
o mundo é uma atividade produtiva geradora de empregos e de renda. As cidades que, a exemplo de
Brásma, VItória, Fortaleza e agora São Paulo, fizeram seus pólos de produção audiovisual experimentaram o que significa uma: produção na economia local para a geração de empregos, para o recolhimento de impostos, a motivação do turismo e, mais do
que isso, para a reprodução no planei nacional, e
muitas vezes internacional, das nossas riquezas,
das nossas belezas naturais.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se
Hollywood vende sabonetes, se o cinema do mundo
inteiro, inclusive o francês e o espanhol, antes dedicados apenas à arte cinematográfica, se todos esses pafses que têm produções cinematográficas de
conteúdo e tecnicamente consideradas corno de primeira linha vendem seus produtos, multiplicam seus
costumes, se em todos esses pafses a indústria cinematográfica é rentável, dá lucro, dá retomo para o
produtor e para o pafs, se em todo o mundo a indústria do cinema é geradora de riquezas, de empregos
e de renda, por que isso não pode acontecer no Brasil? Além da inteligência do seu povo, do poder de
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criatividade do brasileiro, que é reconhecido em todas as áreas onde atua, o Brasil tem, provavelmente, os mais belos cenários naturais de todo o planeta: temos praias, cerrados, rios, cachoeiras, temos o
frio do Sul, o calor do Nordeste, temos a Amazônia
com todas as suas belezas e mais de 8 mil quilorOOtros de litoral, que são incomparavelmente belos.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é
preciso que todo o Pafs, da mesma forma que toma
conhecimento dás notfcias ruins, torne conhecimento
de que há wna notfcia ~ o Governo Federal, preocupado com a indústria cinematográfica brasileira, buscou, por meio dessa Medida Provisória, incentivar nossa cultura Mais do que isso, ao lazer um desconto
maior no Imposto de Renda daqueles que patrocinam
a cultura do audiovisual, o Governo Federal sinaliza
para o cinema, que é lambém atividade produtiva e
não cultural, já que essas duas coisas não são inconciliáveis, mas, ao contrário,. são complementares.
Penso que todos aqueles que mi61am de uma
forma ou de outra no cenário cultuial b!aSileiro devem
estar hoje atentos e comemorando, é claro, essa iniciativa do Estado brasileiro. Devem também estar
atentos para que essa medida provisória, na sua tramitação no Congresso Nacional, não sofra modificações
que reduzam seus efeitos, mas seja aprimorada, a fim
de estender os ganhos e os beneffcios que nela constam a toda ativiclade eoonômica e produtiva
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no momento em que o Pafs atravessa profundas mudanças, no momento em que o Pafs experimenta ganhos importantes na qualidade de vida dos seus cidadãos, é fundamental sublinhar da tribuna do Con. gresso Nacional que o movimento cultural brasileiro
tenha a oportunidade de um incentivo e de formas
de patrocfnio que não tinha antes.
O Sr. Romero Jucá - V. Ex- concede-me um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Romero Jucá, que comigo vai dMdir as responsabilidades de trazer para o
Congresso Nacional todas as grandes figuras do cinema nacional, para que essa discussão não fique
hermeticamente fechada nesta Casa Legislativa,
mas ganhe efetivarnente a opinião pública nacional.
Concedo esse aparte ao nobre colega, que talará da outra tribuna, já que o sistema de som do
plenário apresenta defeitos.
O Sr. Romero Jucá - Senador José Roberto
Arruda, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não.
poderia deixar de fazer esse aparte ao brilhante discurso do Senador José Roberto Arruda, apesar da

00132-

ANAIS DO SÉNADO FEI:IERAL

dificuldade do som e de ter de fazê-lo aqui da tribuna
do Senado. É importante ressaltar alguns aspectos essenciais não só do discurso de V. Ex", mas também da
medida que o Governo Federal toma em boa hora. Em
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No entanto, não concordo integralmente com
os parabéns que S. Ex" dedica à área económica do
Governo. Concordo - acompanhei pelos jornais e
pela televisão - que os Srs. Ministros da área· ecoprimeim lugar, quero dizer que essa medida do Governómica estavam de cara amarrada. Depois eles vão
no Federal, sem dúvida nenhuma, vai reforçar e fortaficar mais felizes, porque esse tipo de renúricia fislecer o cinema nacional e a ação audiovisual no mocal, quando motiva um setor produtivo da econorrúa,
traz para o Governo, em seguida, riquezas muito
mento em que os próprios cineastas, em que a própria
cultura bras!leira dá sinais de vi1a&dade. É iiJl)Ortante
maiores do que aquelas previstas na renúncia.
registrar que um pafs da dimenSão do Brasil, um pafs
Sr. Presidente, gostaria de pedir à Mesa do Secom prpblemas de resgate da cidadania e da dfvida
nado que transcreva I10S Anais desta Casa uma interessocial, sem dúvida alguma, terá nessa produção ausanle matéria que o jornal o Globo de ontem traz no seu
diovisual e no for1alecirnento da sua cultura um instruCadetno 8, assinada pelo jomar!Sia Wz Costa Pinto.
Exatamente 48 horas depois de o Presidente
mento fundamenlal para que haja a alavancagem de
todas essas questões. Goslaria de parabenizar não só
da República assinar uma medida provisória incentio Présidente Fernando Henrique e o Ministro da Cultuvando a produção do cinema nacional, o jornalista
ra, Francisco Weffort, mas também a área econômica
Laiz Costa Pinto assina a matéria principal do sedo Governo pelo gesto de abrir mão de receitas tão imgundo caderno de O Globo de ontem, mostrando
por1antes. Hoje, li um lll1igo de jomal que ãaia que. se
um movimento paralelo, mas complementar a. este,
que é o fim efetivo da .censura no Brasil. .
todos os reru.rsos forem alocados para esse fim que
prevê a lei, havérá uma renúncia fiscal de mais de
Já falei desse tema aqui, na sextâ-l'ãlra, mas
US$400 rrúlhões. Mas esses recursos serão translen!.
gostaria de retomar a ele, dizendo que a iniciativa do
dos:para um setor que se desenvolverá muito mais ·
Ministro da Justiça de extinção do seu Departamencom o fortalecimento do cinema nacional e do setor
to de Classifica~o e de transferência dessa incumaudiovisual. Gostaria de parabenizar a Uderança do
bência para as televisões e para as rádios no Brasil,
Govemo no Congresso por essa proposta de abertura
às suas expensas, mostra que a liberdade é autode discussão. Se o Governo Federal deu um passo im- suficiente para corrigir seus próprios excessos.
portante ao ·propor essa medida provisória, V. Ex",
Um sistema democrático, como o que vivemos
como Uder do Governo, reforça esse passo à medida
hoje no Pars, principalmente num clima de liberdade,
que abre a discussão no Congresso Nacional, trazennão precisa mais de qualquer tipo de cerceamento
do cineastas, artis1as, atores, enfim, todas as pessoas
às formas de expressão. A própria sociedade deve
ligadas ao setor, que lutam com tantas ãlficuldades,
organizar-se, como já acontece em outros parses do
mas que são muito impor1antes para que haja o reformundo, para que suas produções culturais não exço da nossa cultura. Quero parabenizar não só o Precedam os limites do comportamento humano que é
sidente da República por essa ação, mas também a_ Uaceito pela sociedade brasileira.
derança do Governo no Congresso e, pessoalmente,
Agradecendo ao Senador Valmir Campelo por
V. Ex", por esse gesto, que, tenho certeza, dará uma
esta inversão, concluo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senacontnbuição efeliva para que haja aqui um amplo dedores, dizendo que o cinema nacional e o audiovisual,
bate não só nessa linha da meãlda provisória; talvez
de uma maneira geral, vivem um grande momento.
possam ser dadas novas sugestões para novas legis. O Festival de Gramado foi apoteótico não nas
lações e possam ser abertos novos caminhos, para
suas belezas, que aparecem na televisão e no jornal,
que possamos fortalecer ainda mais a cultura brasileira.
mas pelo nível de suas produções. O Festival de GraMeus parabéns! Foca aqui o meu aparte. Eu não poderia
mado, como já havia acontecido no Festival de Cinedeixar de participar do brilhante discurso de V. Ex". Enma de BrasUia, está mostrando ao PaJ's e ao mundo a
tendo que essa é uma meãlda que vai no caminho certo
qualidade das nossas produções cinematográfocas.
do nosso ParS.
·
Ora, se agora o Governo Federal se dispõe a
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obuma renúncia fiscal no nrveJ do Imposto de Renda ainrigado.
da maior, para pessoas ffsicas e jurfdicas, é claro que
isso abre um novo mercado de patrocfnio para aqueles
Agradeço e incorporo integralmente o aparte
que se dedicam à produção cinematográfica no Brasil. ..
do Senador Romero Jucá a este pronunciamento,
Penso que nós, Senadores, Deputados e todos
particularmente quando S. Ex' parabeniza o Presidente da República e o Ministro da Cultura.
os que militam direta ou indiretamente na produção
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e distribuição de filmes no Brasil, devemos participar
deste debate que se inicia hoje no Congresso Nacional, estudando o texto dessa medida provisória, estudando ·todo o ambiente de dificuldades e possibilidades de crescimento do cinema nacional, para que
a nossa geração possa legar ao Pafs uma ambiente
culturalmente mais fértil. Este é um momento extremamente importante da vida nacional, exatamente
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pela oportunidade de debate e de crescimento do cinema no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM SEU
·PRONUNCIAMENTO:

Sófocles e Scooby Doo sob., caiietadas'
Relatórios, bilhetes e cartas mantidos em Brasília mostram como burocratas viam a viç:la cultural
um dos p.are«ret encontudol nO uqulvo da
_
Cen~ur11. lt-se: "O lUme
podt'n3 perfellllmentt"''' J:urt:~do em dlve:naa cenaa
11Udt- ua petstJna~eenl se Arr;u.
t.~m. E:ttas cen.u dt>monstrAm •
n1!".tiK"ri~õnclll do dlrctor. Pelo te111.1. por alguns dli!Oi!OI e por~
n,t:o; de mortr, .a sua lmproprll!d...
'''-" ..sM ~·.uacteorizad.a", l'f!sume
um du:t censores encarresados
•I•• .111;tl~1r 11 llhn~· "rktll e n dla!I&JIIi\ Wrr;, tlu ~ui", d:t" (_i_l~ube-r
l{•x. ha. 0 I1IIIIC Hanhnu prCmiUI
~·m lo:stivais intemacionall, abriu
o mercado mundlll pv1 o cintoma brasileiro e pmjetoo Gl.aubet
Rocha como o nouo maior cineasta em todÕS ot tempos. "A
pellcula 1!: de toda mal Hlmada. t
que o cenMfo nao ajuda d~do a
Jx,bnou do persoNJ;tm (s~e). Um
lilme rldlculo. pola o bom tento
uillcl deixaria sair fora (Jic) do
p.lill. Oest• forma. no. brulltlrot
nos llvrAI'f.lmOI de ser crltlcadoa
no extt>rk'tr". esc~ no llttl Plrl't'er outro censor. Ant6nlo Guet•
rt":~-. tetltllndo imJW'(IIr .ue que o
filmt!' partlctpuse de festival I.
f.~ta an~llle de detil b.lmab&
subrl!'il ubr.:~ do cine-ASta l!ape:nu
uma dencn: tantas ptorolu do t•
~uuro ~rqut-ni6Mico mantido l'm
llr.1sllla. () ..:lnei1Sta SUvto Tendler,
~ecretl.rlo de Cultura do Dbtrlto
Fo:der.ll. lnlnrmado do1l eldstinda

N

do 3Cl"fVO, Ollll'lfiA A OI)Ut!Linldld•
de ~e criar nA capital umaetpfde:

dC' MusC"U da Ce-nsura. no qualserta lltlardado. c.u~topdo e posto
"dispo.~tçao do públleo estes c..
..:os de intolerjnda cultural. Mar·
!frll Outr~ quer Apedelçoar •
nlé-ta. nl;mtlu um museu diiiii.IJ
- na ln!t-rnet, com 01 pa~ da
~·etllura no ptrlodo.
S6toclea C'IIUIOII bOIIImpralio
erD parecer de CCliOf
- ~ fundame-ntai qut- esses
t''<t'!IIJ.)Ios de lns.1nldadc nlo 11\i\l .. m perdidos num .arquivo. Att
par.l que a Hlstórl.l nb.o s.e repita.
precisamos trazer esseJ pa~ll
~ta o conhecimento ptlbllco -

defende Silvio Tendle:r.
~o milll e a InjuStiçA s!a causa
~'!' mõlllel e sAo sempre cutlpdot

f"l'la JustiÇA (slc). Tenho bN ~
~ress~o d.a ~L pois aK H vt a
!_tuiiiCa 11nl<'C'r u m.1l", HCI'CV'I!U

chefes- ei.trt ai e com oa .lutota. diRtoNa • atares. A oaaanlzaçto e a c:atalopçlo deue m•
tertal ati sendo feita no Arquivo
NKionaJ. mu o est~o do mõll.tto-

MARGRIT DUTRA SC!lr.IIDJ

'Me arrepio com os pareceres dos censores'
• A :MK:1ólup Mupie Dutra .:khmldt, d!n:t~ dg
~partamento d• Clustllcaçao lndkatiwa, _...

~ act o mlnlatnt Ntlaon Job&m. ao Pt'OJIOI'
n.uiltlmaquan~amlnçJadoMJI6oemqueuabalbl. Ela .ac:h.l u1n11 bobapm a manuttnç&o

desua repartlçJopúbUca.ehQtesedlaespantada
ccun o q~ h& nu• .1rqulvos da Ccnswa.

O (ii.QISO:A.wrhonrw• ikut'.wm •mP'fi.IO~
diJ atrnçdO do Ot/1tl1frUMtllO • Gus~ .b-

dfcrUiua?

MARGitiT DUTJitA; Vota. Poiso 1/0itu para a Uftlo
ve:rtldade de Bruma. ftl qual ICMlluncloMria. 011
pouo tentar outra attvldade. Serl11 hlpoc:rllla
manter o OraiO a6 para manter meu etnPfftO..
ClusUicaç&o lndJc&ltva faobmudo Wll trab&IJio
ectuatNo. O. produtora aalturata aclo prvntoe

par:aUIIIrnlratatlr'lfllert.ndo~órJ&oque,..

l'ollamente o Mtar.

•I'I:N qw o Gowmo ndo rJ41ftttÇ4c maJor ao
«en;.o d4 ~lhtl aiUUftt 4'N I rlqufuimo ptnV
Je UCI'I'WI" a hi#drlG dcqwla IIZitOI H ,...,..
milllw.~

nu dia 20 de Julho de 1970 o censur Vuco Pt!'dro Morftto no foto
mu!lrlo de llberaçlo da peça
'tdlpo Rei", do lftiO S6toc:lea, llo
bcr&ndo-a para uma mOftt&pm
no RJo tendo o 1tor Paulo mtJ'IUI
no papel principal Att Sóloct.l.
que escreveu "tdlpo Ret." deU mil
,,nos antes da crtaçlo do Otpartamento de Ctt~sura Federal. foi
~uhmetlclo b cmt'Qdudoa cm-

s<Jres. "A peç.1

not~

traramtt. um

~··nllmen!u •lta~nle conla•a
•lt• tlillnid~e hum.Jna". coDCkdu.
;und.a sobre -edtpo R~-. outro
~·msor, Oalmo Palüo.

- Áti& qui!' nlo ti~ problemas
c:um ·tc:Jtpo Ret" - conta Paulo
Autran - M.u "Brull e com~
nhl.a", um• peça escrita por Ar·
mando Cottl • VJaninha. Jol ~
hida depoiS d• ftl ..IL em 1970.
Fula BruiiJa !&lu com. um pneral e sabe' o motivo. PtrJUntel ae
eft tinha 15 minutos par~~ mlm e
l't!'pftlerltei o lato para et.. O ,._
neral rtu multo. E o chefe 411 Cenlura. qut:nt~v.aau l.l.clu,lol fk:a~~
® nervo.o: con~eeuu .1. suar. tlr•
11a o lenço. Qu,l.ndo .acabd. bouw

M.UtGIIiTI F.u nlo """' RqQ:T como mt• ~III.'M
cotnml!l at1nco .alUo. Cil.lltana cSa- faü.lo. pc.~~
que llt hoje mo en'lpiO ao ler altuna doa IW'tc~ dDS ceMMH 1obreo nbru cnmo 41'.ctiJJG
R.f•. de Sófoclea. 011·Roda ma·. de Chlco B~W
que. O funclontrlo públ~ que ce:nwmu "1klda 1
ri•" ll.llft'e. no seu pam·er. qut' n '"tal de Fran- ·
dsco Buarq~~t de Holl&l'lcSI"I"\UTI d~bd mental•.
Tenhc! stn~lbUklaOt
documento&. mu
Infelizmente nlo tenhO tempo Mm dtnhe:tro pua
1M dedlcu a ela. ~ a ldi\1 do muHU da
cttiiW'I na rntcrntt potque IICho que dntalorma
ele tseltf m~Jt br:r;to' mc!uct:Wv.i- • taiva
• .IC:aiM nndo o prtmetro IntiMa do miJndo erildo
para IUftl Nde de laf~ lntlrft.ldonll.

_.ata

•A qwmoHtrhonl ildlcrcrw.-s ~
rriam i~tnlllr.'

MMGIIIT1 AQl.l&lquw pai(* qu. tlrlhl H!Wbfo
lld.lck Oa pat'KCNI doi nnaotU emitem ~
«!toe -e multol ~01- $Obre a ute •
a cultura que M ptOdlDtu Mate pU por multo
tempo. H& cotua abturdu III. E ltto t HlsttJrt&.

um siJC.nclo. Na peça. eu fazia
brincadeira com vlrlos poliU·
coe. E falava sobre o penon&8Cm
~!lo Valadares, que panava
o tempo lateiro dizendo: "N.adaa
declarar. nada a dedarar:

O atar conta CIUe. em sesutda. o
aeneraJ disse qtJe nlo era como o

personaaem. tendo se VIrado p.ra o chde dõll Censura t' dUo que
n1o via motivo para que a peça
fosse protbld:a.

- E u ("t'nlur dls:Jt.' au xen~
que a mulher de um ollclallol ullstlr A peça e contou que eu dJzla
em cena que o Brull devia ser

cortado em pC'daÇOI e llcar l çtlsposlçlo de quem qutsess.e tomar
conta. Respoodl que nunca dlrla
uma estupidez daquelu, e entlo
a peça loC llberadL E &I eu d1sae
para ele: "' 1enhor lmqlna o proJuizo que estou tento. lm.agine os
arupoa que nio t~m c:h.1nce de
desfazer m.al-entcadldlls. • f. t:l~:
diSae:: "Sio 01 OISOI do olfdo."
Quem li! 01 pr'O<'enos de <'C'flo
sur;:s vi! IJUI: os o:urrt'tlcJrt"' da iJu.
rocr.l<'& eram hillblt_ados por pro.

cessoa lc.alkJanos.

O episódk) "O
Minotauro", um filmcte ck 14 mintrtos da s&lt de duenhos .anJ..
·madol do Scooby Doo cheaou
dos EUA no dl.-.8 de setembro dlt
1984. durante oCovuno Fli!JW.
do. No &a li dt: Mtllmbro. a lltl
foi protocolada no Mlnlst&1o da
JuatJça. Ali. rKtbeu ainda outnn
quatro cartmboa antes de ser 11beradl, no dia 18 de outubro
(maia di! um m& parallbt!ru um
desenho do Scnúhy (.k~u). "l.k:!ltil
fdtL o• heróta da .1tr1• delron·
tam-H cano Mtnr.Jtauto na Crtcl.lt. Acab.Jm por dC'SC(1hrlr, •t-ln
qmon!r, o vek1 de CJurn na IMr!N
( ... J. A:.. hll..'lt.'I.IIJl~ll~ tinais do
sempn! fXIIIUvu. Devt· s~ libelodo", MCI'e"W'U oçen~or. de ustn•

rial f predtlo.

Es1es p.apél1. explicam. pflr
c-:.empio, us pn1bk'11JU ('lltn a~..
ll'\'r!!Aod.a'rit:l11t•lõt-St-IY;a dt~
pedra" cm l!nJS. ücrlt• ori~Jlln"J.
mente nad&MIA dt!' 70 por Janet e
('lilllr. • ~rsAo RKMk'tlt.l de: -&=I v:.
de pedra" lol acusada de fazer
•polcai~ do homoiJexuõllllsmo.
"Suaertmos curtea na cena 37 do
lf~llldll

aprtulo 11. e Jsto nlo ocorreu.

Apesar de Insinuado, a sltuaç.lo
abordada (humuue~~:ualismuJ
com mimJLiu. drilla duo as in.
tençóes homoasexuala.., ddend•
o censor. dt! auln.atura ilet~(vel.

-Na IN'into:ira n·r-.\u da nvv....
la, houvt:- urna pruiblçlu -

lcufo

bra Olu Gomc:a. - (a haver

l.llll

cuamen1oentreo marido dA perl!Cmllllt:m fJUt' er~ rlad~ çnmu nm,-.
ta.lnte~ada pur Rqtna Duar·
te. Ovtúvueroa uC'uuc:n qut'.;,. c-a.
sar rum outra mulher. interpretadi pela Oina Slat. porque hav•a

um. supustç.io de que a outra u.

nha m01rtdo. S6qu~ a mulher n.lo
Unha mot'1'1do. Entlo, terfamoa
um cuo de blpml.linvoluntlrla.
E a Cen•uralmpllcou. O Jdto qui!
• Janetedeu rol o squlnte: o noi-

vo Mo~ A 1'1hlt6ria. virou

pelo awuo • atourou.

Diu Gomes conta flue a lber·
tur.i doa arquiVOI pmoaltt' entender ainda 1 prol~ da novela
"Roque Santeiro•, em 191!, por
caus.-. d• um telt:lonema entre de
e o Nelson Wemeck Sod~
-

Ele pei'JIW'II:ou o qua eu e.

tav•luendo e eu dl»e que estava .1daptando par~ a TV minha
peça "O berço do herót", que lo!
c=tfll11;tAda, O Nelson disse que
nlo I• JJOISRI', r eu n:spumll c1ue
IUtll ii~,P~.
, p&IN.Y.I. porque 01 mlllco!l er_,n
A~·.-rv" ~"""'• .........,,_ .W
muiiC) burros. :'ió IJtW c•lf'l ,.,r.....
lrrd~ lnl..rdltadt•
11':1111 uuVIIitlu hld<i t'ul pur IS:ou
~a
.tu11da fui prulbld.a.
O acer11u d• velhA Ccnsur•
Par& • aociólova ~&ôdlt' Olive...
contA com 358 latas dC' pelkulas
Inteiras e pedaç01 de lii~Ms prot. ra. em:ar~ dQ acervo, ! ur·
ter um pro}e:to para recupebidos. Tem alnC• 16 fitas de vJ..
deo. dez fttu cus.tes e seis a- 1'.11" • cataJosar esses dadoL
-~em;.r ~la.lntolc:r.in
tolos de lUmes com trechos de
novelas. Olmea e •nUncltn lnte:t· da que tomou: conta do p.(J por
dlt.ados. H.li todill. a correspc..ndl!n.- duu dfcadaa- d!z ela. (CDiabt>
cl• trocada pelos cenwrcs e seus reMI Di:Gbelh Cnln;) •

sente
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BRASiUA

•.

á um tesouro de papel envelhecendo em Brasília. São caixas e mais
caixas que, se postas lado a lado,
formariam uma fileira de 700 metros. Dentro delas estão os documentos~

os relatórios. as cartas e

ordens de serviço do antigo Departamento de Censura de Diversões
Públicas, a velha Censura Federal.
'Encont~ aü tanto a apreciação dos censores sobre a
·peça "Édipo Rei", de Sófocles, quanto sobre milhares de
episódios dos desenhos animados de personagens co·'mo Scooby Doo, Mickey, Pato Donald e até Gaspaninho.
Agora, esse acervo pode ser disponibilizado num Museu da Censura ou na Internet.
. "Gasparzinho, o fantasminha camarada. e sua amiga
~ura. reaüzam proezas a fim de ajudar companheiros :
em apuros. Trata-se de desenho animado, bem a gosto··
do público infantil. indicamos sua liberação irrestrita",
escrevem os censores Gilberto Hortêncio de Souza e
· Geralda de Macedo Coelho que, no dia 12 de março de
19n viram e liberaram para· a televisão o episódio •A
terra de Mamãe Gansa", da série "As novas aventuras
·de Gasparzlnho•. É espantoS!) que dois funcionários públicos como Gilberto e Geràlda fossem pagos para as.sistir a desenhos animados - e mais espantoso ainda
que eles não fossem os únicos a Jazê-lo. Entre março de
1964 e outubro de 1988, enquanto funcionou a Censura
federai, quase 400 censores espalhavam-se pelo pais .
lendo ou assistindo a todos os filmes, peças, músicas,
novelas. livros. revistas e jornais que circulavam ou que
eram exibidos no Brasil.
-A importãnc:;ia deste acervo é enorme para se saber o que ocorria nos. bastidores da censura. como pensavam e trabalhavam os censores. como nó:s fomos sub-

metidos a tanta estupidez, e ·para ajudar a contar um
pouco da História recente do pais -.diz a socióloga
Margr\t Outra, diretora do Departamento de Classifica. ção Indicativa do Minjstério da Justiça. órgão que her-

dou algumas das atribuições da censura.
Nestsa semana que passou, Margrit e o ministro da
Justiça, Nélson Jobim, seu chefe, propuseram o fim do
Departamento de Classificação Indicativa e a transferência para as emissoras de 1V e ·para os produtores de
cinema da tarefa de classificar filmes, nOvelas e minísséries de acordo ·com a faixa de idade ~_quais. os pro-

gramas se destinam.

o conhecimento desses arquivos

'leva a uma discussão que acontece na hora em que ci-

dadãos comuns entram com ações na Justiça para pro~
'bir livros. músicas e filmes. Os papéis trocados entre o~._
censores têm muito a dizer.
· ·
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Durante o discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Eduardo Dutra.

O SR. ROMERO JUCÁ -Sr. Presidente, peço
a palavra como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, pela
Uderança do PFL, por 5 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Como LIder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
pedi a palavra pela Uderança élo PFL para fazer um
apelo ao Ministro interino dOS Transportes, ao Presidente do DNER e também ao 6" Batalhão de Engenharia de Selva. Roraima vive uma situação extre-mamente difícil quanto às suas estradas BR-21 O e
BR-174. Elas estão fechadas. Apesar de ser responsabilidade do Governo do Estado, até agora nenhuma ação foi tomada de forma efetiva, e hoje temos
vários municípios ilhados no nosso Estado de Rorai•

ma.
· O Município de Caruebe, a Vila de Entre-Rios,
Vila do Incra, os Municípios de São João e São Luís
estão praticamente com as suas comunicações via
terrestre cortadas. Não há combustível, não há alimentação: não há remédio, e as estradas vicinais
estão intransitáveis. O que vemos, Sr. Presidente, é
a completa inoperância do Governo do Estado para
dar assistência a essas populações. Isso não pode
frear do jeito que está A população passa necessidades, e já começa a haver surto de doenças de forma mais séria. Portanto, desta tribuna, peço ao Ministério dos Transportes que tome alguma providência, em conjunto com os Batalhões de Engenharia
da Amazônia.
Se o Governador Neudo Campos não tem sensibilidade para aluar na recuperação das estradas do
nosso Estado, que o Governo Federal o laça, para não
permitir que a situação continue como está
Tenho recebido, diariamente, em Brasnia, telefonemas de vários municípios, como Caruebe, do
companheiro Assuélio, de Entre-Rios e Vila do Martins Pereira. Recebi, enfim, apelos e mais apelos
para que viesse a esta tribuna e relatasse o caos
que vive hoje o interior do nosso Estado.
Infelizmente, o Governador do Estado, que
possui aviões e helicópteros e tem condições de
aluar nesse interior, nessas estradas, está de mãos
cruzadas, porque está preocupado em trazer recursos do Estado para aplicar, no abuso do poder económico, nas eleições municipais, que estão ocor- ·
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rendo no Estado, especialmente na capital, Boa Vista.
Portanto, fica aqui o nosso alerta, Sr. Presidente, para que o Ministério dos Transporte~ determine alguém para verilicar esse absurdo e tomar as providências necessárias no sentido de
evitar que se repita o isolamento que até hoje está
acontecendo no interior, principalmente no sul do
nosso Estado.
Muito obrigÍldo.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, St"s e
Srs. Senadores, a classe média brasileira deu-se
cónta, de repente, que a violência não é um fenômeno exclusivo dos morros e favelas.
Dolorosamente, nossa classe média vem tomando consciência de que a violência, esse fenômeno típico dessa era de desencontros e sobressaHos
em que estamos vivendo, invadiu. aqueles redutos
razoavelmente protegidos das nossas grandes cidades, e que a juventude vem sendo a principal vítima·
desse flagelo de fim de milênio.
• Durante muito tempo, a classe média brasileira
alimentou a ilusão de que criminalidade era um fenômeno que atingia predominantemente os segmentos
de baixa renda. Crimes e violências envolvendo pessoas bem postas na sociedade era coisa rara e ocasional.
Vez ou outra, Sr"s e Srs. Senadores,.a gente
ouvia· falar, nos noticiários da TV ou nos jornais,
que um psicopata qualquer, nos Estados Unidos,
havia invadido uma lanchonete, com arma em punho, e executado dez ou quinze pessoas a sangue-frio e sem qualquer razão. Ouvíamos falar e
dávamos graças a Deus, porque isso não acontecia no Brasil.
· As recentes execuções de jovens da classe
média, em São Paulo, no entanto, trouxeram para
o cotidiano da população mais privilegiada uma
realidade até então restrita à periferia, da qual se
tinha notícia através dos jornais televisivos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a escalada da violência nas grandes cidades brasileiras
está se tomando um problema alarmante de imprevisíveis dimensões sociais.
Hoje em dia, ninguém está mais à salvo dos_
assaHos à mão armada, dos seqüestros, dos estu.pros e da crueldade dos criminosos.
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A revista Veja desta semana publicou uma
pesquisa impressionante e macabra, mostrando a
geografia da violência no Brasil.
Brasma é retratada como a "capital do estupro•, registrando, de janeiro a julho deste ano, a
preocupante marca de 433 casos de violência se-

xual
O Rio de Janeiro, lamentavelmente, sem nenhuma surpresa, aparece como campeão de criminalidade.
A verdade dos fatos, Sr. Presidente, é que a
violência vem-se disseminando pelas nossas cida-,
des como verdadeira epidemia
A sociedade, como um todo, encontra-se num
grande impasse. O que fazer para por fim a essa
onda de violência que· nos ameaça a todos e, em
"J)articular, à juveAtude brasileira?
Será que a solução é annar a Polfcia e intensifrcar o poficiamento ostensivo, como pretendem algumas autoridades e o próprio Ministro da Justiça
Nelson Jobim? ·
:Ou será que a criminalidade seria red~da se
promovêssemos uma justa distribuição de renda em
nossoPafs?
No estágio de emergência a que chegamos,
é claro que é preciso intensificar a ação policial,
promover o reaparelhamento da Poifcia e buscar o
aperfeiçoamento dos recursos humanos disponfveis.
Não resta dúvida, porém, de que se trata de
uma solução que traz riscos consideráveis, porque
ninguém ignora a existência de outro tipo de violência, ciosamente camuflada nas delegacias e corporações: a violência policial.
Por outro lado, a tão decantada distribuição de
renda, por si só, não resolve o problema.
Fatores trpicos do nosso tempo, como o narcotráfico e o inconfonnismo das gerações mais recentes, provaram que sociedades modernas e desenvolvidas, com elevado padrão de consumo,
não estão imunes à violência. Ao contrário, é exatamente af que a violência grassa com maior intensidade.
No meu modesto ponto de vista, Senhor Presidente, a solução desse estado de coisas começa
antes, começa no seio das tamnias, com a educação
daqueles que serão os pais de amanhã.
Claro que é preciso encontrar meios de distribuir mais justa e equilibradamenté a riqueza nacional.
Evidente que precisamos de um aparelho policial capacitado a nos oferecer segurança e prevenir
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a criminalidade nas nossas grandes e pequenas cidades.
Mas, fundamentalmente, Senhoras e Senhores
Senadores, o que precisamos mesmO é promover
uma mudança profunda de mentalidade, preparando
os nossos jovens para o trabalho, para a vida .
. .. . Para. tanto, necessitamos de um sistema de
ensino moderno, renovado e suficientemente dimensionadô para oferecer oportunidade de educação a
todos.
Todas as ·.Outras soluções, a meu ver, são
eniergenciais.
Isso não significa, naturalmente, deixar a população entregue à própria sorte. Cada governo, cada
administração estadual deve, de imediato, adotar
providências efetivas para eonter essa onda de violêflcia que assola o Pafs.
A solução duradoura, no entanto, pas!!rnecessariamente pela educação do nosso povo. O povo
educado, com certeza, vai encontrar meios pacfficos
para promover a distribuição da riqueza e, sem qualquer sombra de dÚVida, será capaz de equacionar o
problema da violência, que tem sua origem na misé.ria e na falta de infonnação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. José Eduardo Outra, deixa a cadeira da presidéncla, que é ocupada pelo Sr.

Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Continua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Carias Bezerra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra, por troca com o Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero colocar um tema em debate na tarde de hoje, pois estou
prevendo que a nossa semana não será das mais
participativas. Não que eu ache que tenha sido errada esta agenda. A pauta do Senado, pelo que me
consta, ·está em dia. Todas as matérias que se encontram na mesa estão em condições de serem votadas, já estão agendadas para a próxima semana e
para mais duas semanas até as eleições. Eu gostã:
ria de registrar, inclusive, que a Liderança do PT
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concordou com a proposta de agenda encaminhada
pelo Presidente José Samey.
Avalio, entretanto, que estamos perdendo um
tempo precioso, não para votar matérias, mas para
iniciarmos um debate já iniciado nesta Casa, mas
que acabou sendo esquecido quando aconteceram
os imprevistos - imprevistos para o Governo, naturalmente- do encaminhamento da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
Concretamente, o Senado não está discutindo
a reforma da Previdência, porque ao Governo não
interessa discutir essa matéria antes das eleições. O
Governo sabe que se trata de matéria até certo ponto explosiva, pois envolve uma série de medidas impopulares. O Governo raciocina corretamente do
ponto de vista ele~oral. Para os seus interesses elei_torais, não é de bom alvitre começar a votação da
reforma da Previdência antes das eleições.
No entanto, independentemente da votação,
poderfamos já nesse perfodo iniciar um processo de
discussão para evitar - mas parece-me que o Ge;
vemo não quer que isso seja evitado - que, após as
eleiç:ões, a matéria seja apreciada às pressas: define-se um relator, a matéria é discutida em duas sessões na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relator apresenta o seu relatório, a oposição
pede vistà; daf a uma semana, apresenta o seu voto
em separado, o Governo aprova a matéria como
quer, por maioria, na Comissão, vem para o plenário
e se vota de roldão, como aconteceu com outras
propostas de emenda constitucional oriundas do
Executivo.
Quero voltar a repisar um tema que fiz questão
de dizer aqui quando aconteceram as modHicações que não eram de interesse do Governo dentro
da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
O Senado da República; pela primeira vez,
dentro desse perfodo da aluai legislatura, tem a
oportunidade efetiva de fazer um debate aprofundado sem formação de blocos a priori, sem tentativa de ro!o compressor ou sem tentativa de obstrução de uma proposta de Emenda Constitucional.
Nas otltras matérias, nós já discutimos aqui,
particularmente nas propostas de Emenda Constitucional da área econõmica, todo debate se travou na
Câmara dos Deputados. A Câmara modificou todas
as propostas de Emenda Constitucional que foram
oriundas do Executivo - travou-se um debate -. naturalmente o Governo utilizou a sua tranqüila maioria
e, ao se chegar ao Senado, o argumento sempre era

00137

o de que a matéria já havia sido exaustivamente debatida na Câmara, era necessário que o Senado
aprovasse urgentemente aquelas matérias da área
econõmica, porque as matérias eram fundamentais
para a estabilidade financeira, para a manutellÇáo
do Real, para o desenvoMmento do Brasil, etc. Esses argumentos foram explanados a rodo nesta
Casa na discussão das propostas de Emenda Constitucional na área econõmica.
·
Nesse caso da reforma da Previdência, o próprio Governo também quer modificar a proposta que
vem da Câmara - e nós também queremos, é lógico, que em direções diferentes -,mas só o fato de
que o Senado deverá modificar a proposta que veio
da Câmara já dá uma oportunidade para que esta
Casa debata de forma mais aprofundada essa matéria.
E nesse ponto é que penso que poderfamos
aproveitar esse perfodo, mesmo o período em que
não há Ordem do Dia no Senado, para se iniciar o
debate sobre a Reforma da Previdência. Até agora
não se tem o Relator, mas já' sabemos que caberá
ao PSDB, segundo informações da imprensa de
que, no rateio entre as propostas de emenda constitucional que vêm pa{a o Senado, já está definido
que caberá ao PSDB a Relataria da Reforma da
Previdência.
Então, por que não se iniciar um período de
debate, antes de irmos para a votação propriamente dita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e no próprio plenário do Senado? Por que
não já se iniciar aqui nesta Casa o resgate de uma
experiência que considero bastante positiva, mas
que acabou sendo abortada na Câmara dos Deputados, po~ incompreensões, à direita e à esquerda,
que é a participação da sociedade civil, particularmente das centrais sindicais, dos representantes
dos trabalhadores, dos empresários e dos aposentados? Dessa forma o Senado poderia tentar
chegar a uma proposta de Reforma da Previdênciâ que atendesse aos interesses do Pafs, que garantisse os direitos adquiridos e que, principalmente, viabilizasse uma Previdência auto-sustentável
daqui para a frente.
Isso poderia ser feno desde já, se houvesse interesse por parte das Bancadas que compõem a
base majoritária deste Senado, particularmente o
PSDB, ao qual cabe à Relatoria.
Queremos registrar que, nessa matéria, é possfvel se estabelecer uma massa critica, abrangendç!
diversos Senadores, dos mais diversos partidos.
Afirmo isso em função de uma experiência que tive-
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mos logo que o tema entrou em debate na Câmara
dos Deputados. O Senador Roberto Freire e eu convidamos os Senadores para um debate em tomo da
Proposta de Emenda Constitucional do Deputado
Eduan:ktJorge, que estabelece um sistema único de
Previdência. A reunião, que foi féita com convite às
pressas, teve o comparecimento de 15 Senadores
dos mais diversos partidos - se não me engano de
todos os partidos que têm assento nesta Casa. Nesse tipo de debate, como a matéria ainda não está
em votação na Casa, talvez as pessoas estejam
mais abertas ao convencimento, preparando-se para
a hora da votação.
Acredito que, nesse perlodo que antecede as
eleições, quando sabemos que haverá apenas
duas semanas com pauta nesta Casa, se houves..se um interesse por parte das Uderanças dos diversos partidos com assento nesta Casa, no sentido de se iniciar o debate da Previdência, não tenho dúvida de;~ que o assunto mereceria a atenção
dos Srs. Senadores. Não tenho dúvida de que, in;
dependentemente da existência de sessões deliberativas nesta Casa, um número bastante representativo de Senadores estaria aqui presente para
se iniciar o debate, para que o Senado procurasse
chegar a um consenso naquilo que é posslvel,
para que- depois as votações não se dêem simplesmente à partir de blocos definidos anterionnente: os que são a favor do Governo votam na proposta que o Governo defende e os que são oposição
votam contra.
Creio que seria possfvef, se houver vontade
pofftica das lideranças dos ·partidos desta Casa,
aproveitarmos o perfodo das eleições, para darmos inicio a esse debate de forma mais sistematizada.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V.
Ex" com prazer.
··
O Sr. Edfson Lobão .:.. Penso que a proposta
de V. Ex" é oportuna. Em verdade, trata-se de uma
reforma de grande magnitude, de excepcional impor·
tância feita na Câmara - de maneira eu não diria
açodada, mas de modo incompleto. Precisamos,
aqui, estabelecer as coneções que forem possfveis
e, sobretudo, necessárias. O que propõe V. Ex" é
que, antes mesmo de estar ·a Comissão consfitufda,
de que seja designado o Relator, as lideranças iniciem entendimentos, até mais do que debates, em
tomo dessa matéria de fundamental importância
para toda sociedade brasileira. A proposta de V.
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Exa. é salutar. Quanto ao PFL, posso dizer, respondendo pela Uderança, que não vejo nada de equivocado na proposta do eminente Uder do PT e que estamos plenamente de acordo em iniciarmos essã debate, esse exame perspecfivo do que virá a ser a
grande reforma da Previdência neste Pais. '
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muüo obrigado, Senador Edison Lobão. De antemão, como
V. Ex" concordi!, faço Urf! convite para que nós
dois iniciemos contatos com os Lideres dos demais partidos, no senlido de que seja viabilizada
essa _proposta. A meu ver, não é possfvef que o
clima de debate que se travou na Câmara dos Deputados seja transplantado para o Senado. Pois
quando o Governo foi derrotado em algumas questões no seu projeto original, ou melhor, no parecer
dÕ Deputado Michel Temer, por outro lado há de
se caracterizar que o Governo foi derrotado, porque queria retirar privilégios e a oposição manteve
os privilégios.
•Eu até quero registrar que em um ou dois
pontos a Bancada do meu Partido tende a votar di·
ferentemente aqui no Senado em relação à Bancada na Câmara. E está ar o exemplo da questão da
aposentadoria especial para professores universitários.
O problema é que o clima na Câmara dos
Deputados se transformou de tal forma numa espécie de código corno num jogo de futebol que a
oposição, a partir do momento em que derrotou o
Governo em um ou dois pontos, independente
do mémo, se comportou como em um jogo de futebol.
Em um jogo de futebol queremos ver o gol do
nosso
Não Interessa se foi de mão, se foi com
falta, se foi aos 40 minutos do segundo tempo. Principalmente, aliado a isso, pelo fato de que é falsa era falsa - a versão de que o Governo procurava divulgar de que a proposta que foi derrotada acabava
com privilégios. Como se o parecer do Deputado Michel Temer e a própria proposta original do Goilemo
não mantivessem outros grandes privilégios. Na verdade, procurava se apresentar como os bodes expiatórios sobre a süuação da Previdência Social algumas categorias do serviço público, com alguns
pequenos privilégios, mas não se tocava no fundamental: se queremos acabar com privilégios na Previdência, é necessário que tenhamos a coragem de
discutir a instituição de um sistema único, universal,
da Previdência Social, que abrange trabalhadores
da iniciativa privada, servidores públicos, civis e mili·
tares. Se não tivermos a coragem de caminhar nes-

time.
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sa direção, sempre vai haver a argumentação de
que, se os grandes privilégios não foram retirados,
não tem justificativa para se retirar apenas os pequenos.
Naquela reunião realizada com a presença
de diversos senadores, percebemos que havia boa
vontade por parte de alguns em discutir essa
questão sem ideologias, de fonna menos emocional, para se tentar fonnar essa massa crítica em
tomo de um projeto que tenha alguns pontos em
comum. Naturalmente, não tenho a ilusão de que
vamos chegar a um consenso nesta Casa sobre
matéria tão abrangente, mas creio que é possível,
pelo menos em alguns dos pontos, caminhar nesse sentido. O que não for, revolve-se por meio de
votoS.
Trata-se de uma oportunidade do Senado,
-que tem a obrigação de resgatar esse papel, relegado a segundo plano, particularmente nas propostas
de emenda constitucional da ordem econOmJca.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.
'
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, como
Uder.
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB - PA.
Como Lfder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna em nome
do meu Partido, o PMDB, para expressar a solidariedade da nossa Bancada em relação ao processo
que se desenha de intervenção no Estado de Alagoas, bem como para manifestar a nossa preocupação em relação às dificuldades por que atravessa Alagoa.s e outros Estados brasileiros.
Inicio este pronunciamento manifestando
meu apoio pessoal ao Governador Divaldo Suruagy, que governa o seu Estado pela terceira vez e
foi eleito nas últimas eleições, já no primeiro turno,
com o maior percentual de todo o País, o que demonstra o elevado grau de solidariedade e de confiança do povo alagoano em relação à expectativa
de que ele poderia administrar novamente o seu
Estado em clima de paz e em busca de desenvolvimento.
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Acima de tudo e seguramente, a eleição de Divaldo Suruagy para o Governo de Alagoas traduzia
o sentimento de esperança e de expectativa de
que S. Ex& pudesse superar as dificuldades q11e já
se desenhavam ao final do mandato do seu ante-

cessor.

'!

O Governador Divaldo Suruagy, entre tantos
outros compromissos, assumiu o seu Estado com
débitos para com o funcionalismo que demandavam, já do mês de novembro do ano de 1994, o
mês de dezembro e o décimo-terceiro salário de
1994.
Sr. Presidente, o Governador de Alagoas tomou todas as providências administrativas cabíveis no sentido de reduzir despesas de pessoal.
Pedirei a V. Ex&, no final deste meu pronunciamento, que considere como lido o expediente enviado
pelo Governador de Alagoas ao Presidente da República, em que S. Ex" lista todas as medidas administrativll$ com vistas a reduzir pessoal no seu
Estado, vantagens e gastos que não tinham sustentação de natureza constitucional e legal, bem
como, em 50"/o, o custeio da máquina administrativa do Estado.
Enfim, Sr. Presidente, par;l resumir, o Governador de Alagoas, com apoio da Assembléia Legislativa do Estado, tomou todas as medidas necessárias para reduzir as despesas públicas no
seu Estado. Por outro lado, procurou, na medida
do possível, elevar a arrecadação do Estado. Mas
tudo isso, Sr. Presidente, não foi suficiente para
que as dificuldades que o Governador enfrenta no
seu Estado fossem superadas. Além disso, S.
Ex• buscou, junto às autoridades do Governo Federal, rec.ursos para enfrentar a grave crise alagoana.
Sr. Presidente, peço que V. Ex" defira, para
que fique inserido nos Anais da Casa, o expediente
datado de 14 de agosto de 1996, dirigido ao Ministro
da Fazenda, em que o Governador de Alagoas procüra demonstrar todas as medidas no campo financeiro e fiscal, tomadas por S. Ex& quando à frente do
Governo, que atendem. inclusive, a acordos firmados com o Governo Federal, com vistas à superação
das dificuldades por que atravessa essa unidade da
Federação.
Mas, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, atendendo à solicitação do Tribunal de Justiça
do Estado de Alagoas, em processo que encaminha
juntamente com o parecer do Procurador-Geral da
República para que haja a intervenção naquele E~
lado, detenninou a retenção de cerca de R$48 mi-
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lhões do Fundo de Participação cjo Estado de Alagoas, com vistas a cobrir despesas e recursos que
pertencem ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
Sr: Presidente, não vamos estabelecer aqui nenhuma critica em relação à solicitação do Tribunal
de Justiça de Alagoas, mu~o menos à manifestação
do Sr. Procuràdor-Geral da República e ainda menos à decisão do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Sepúlveda Pertence. Entendemos
que, nos campos jurfdico, legal e const~ucional essas medidas têm total amparo.
A pergunta que fica a solic~r resposta é: atendida a solic~ção de intervenção no Estado de Alagoas; isto é, nomeado um interventor para o Estado
de 'Afagoas, , retidos os recursos e destinados os
'-mesmos_ ao Poder Judiciário, estarão superados os
problemas que motivam; em úHima análise, esse
quadro de dificuldades daquele estado? Seguramente que não. Com certeza permanecerão todas as
pré-oohdições qué fizeram com que Alagoas viven•
ciasse esse quadro drainático.
, , Caso sejam remetidos os
ao Poder
Judiciário, como ficará o quadro de pagamento do
funcionalismo, que espera receber , desde abril?
Como ficarão os outros compromissos de dfvidas
constituídas ,ao longo do tempo, as quais o Governo
estadual não possui condições para superar neste
momento?
É um quadro, portanto, de indagação, que serve não apenas para Alagoas, mas para outras unidades da, Federação, como Mato Grosso, que está
buscando sair de uma profunda dificuldade; Rondônia, que também preocupa a todos nós; Mato Grosso do Sul, que está quase em estado de ingovemabilidade.
Não se pode, de forma alguma, debilar essas
situações ao interesse, à competência, à coragem
dos Governadores dessas unidades da Federação,
que, lamentavelmente, em que pese todo o esforço
dispendido, não estão conseguindo superá-las. Se
toda essa ,s~ação se constituísse em problema de
cada um desses es!ados, já deveria merecer nossa
preocupação; entretanto, quando ele começa a se
apresentar não como um problema isolado- pode o
problema de Alagoas ser o mais grave, mas não é
isolado -, deve merecer por parte do Senado da República a maior medilação e conseqüente preocupação no sentido de buscarmos o encaminhamento à
solução desses problemas.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
um aparte?

recursos

O SR. JÃDER BARBALHO -Ouço com grande alegria o Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador,
ouço-o com muila consideração ao vê-lo discursar a
raspe~ do problema de Alagoas. Quero, por ~u intermédio, manifestar também meu apreço ao Senador e hoje Governador Divaldo Suruagy, homem de
comportamento insuspeilado; por isto mesmo, as dificuldades ocorrentes do seu estado, sabem-no todos, não são a ele devidas. Daí por que estendo
essa ponderação no serltido de assinalar que há um
enfraquecimento evidente do espírito federativo no
Brasil, o que não parece conveniente ao País, nem
a sua população. Os fatos que estão se verificando com soluções dell"!oradas indicam que a Fede~C~Ção corre riscos. Não há inconveniente mesmo
em reconhecer-se que, no próprio meio político,
parece que o espírito federativo está se diluindo.
Não há um tratamento, hoje, harmonioso entre os
estados para a consideração dos problem_a~ócio
econômicos em geral. Em alguns momentos, diferenciações regionais apontam, sendo tratadas de
forma inadequada para a unidade da Federação.
Não quero, no aparte, desdobrar-me. Queria fixar
esse ponto de vis!a e reiterar a V. Ex" a minha solidariedade pelo discurso que faz, na expectativa
de que o Governo Federal dê uma solução ao
caso de Alagoas, com a urgência que a situação
requer. A hipótese não é de desdobrar-se em formalidades, em verificações contábeis; está em risco a tmnqüilidade de um estado. A solução precisa
ser presta, as formalidades serão depois discutidas
entre o Governo da República e o Governo do Estado. Congratulo-me com V. Ex" pela iniciativa das
ponderações que está formulando.
'
O SR. JADER BARBALHO - Senador Josaphat Marinho, agradeço o seu aparte e quero
concordar com a observação final de sua manifestação no sentido de que o Governo Federal deve
desprezar, neste momento, maiores formalidades
em relação à questão de Alagoas, mesmo porque
aquele estado já procurou, segundo expediente e
relatório do Governador ao Ministro da Fazenda,
por meio de várias medidas acordadas com o Governo Federal, sair do quadro de dificuldade em
que se encontra.
Concordo, portanto, com V. Ex" em que o
Presidente da República e as aUtoridades da área
econômica devem avaliar o alto grau de dificuldade em que se encontra o Estado de Alagoas e pro=curar dar o tratamento emergencial que a questão
requer.

.
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O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO - Ouço, com alegria, o Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão- Tanto quanto V. Ex", LIder do PMDB, nesta Casa, também eu, na Uderança do PFL, considero que estamos diante de uma
situação extremamente desconfortável para toda a
Nação brasileira. Estamos a ponto de uma intervenção anunciada, a todo o instante, pelos jornais
em uma unidade da Federação brasileira. Qual a
razão dessa intervenção? O descumprimento de
algumas formalidades que até podem ser importantes para qualquer um dos Três Poderes doEstado -de Alagoas. Sucede que o não-cumprimento
decorre, .como explica V. Ex", de absoluta impossi-bilidade do Governador do Estado. O Dr. Divaldo
Suruagy, que foi nosso companheiro, nesta Casa,
Deputado Federal, algumas vazes, e Governador
pela terceira vez, tem se mostrado um político de
extraordinária competência. Foi um excelente Govem_ador, no primeiro momento; melhor ainda, no
segundo mandato e, não tenho dúvida, que repetiria o seu desempenho se as condições financeiras
do estado não lhes fossem tão adversas. Mas sucede qu(l Divaldo Suruagy não contribuiu, como
acentua o senador Josaphat Marinho, para essa
situação de descalabro que existe, hoje, no Estado
de Alagoas. Não tendo contribuído, por que punir o
estado e o Governador com uma intervenção que
não dará solução aos problemas próprios do Estado? Mas, a meu ver, estamos diante de duas questões que, em se transformando em dois vetares, poderão resultar na mesma solução: ou se faz a intervenção decretada pelo Supremo Tribunal Federal,
ou o Governo pode até chegar a renunciar ao seu
mandato, o que talvez seja ainda pior, por conta de
difiCuldades para as quais não se encontram soluções. Mas existem soluções? Existe, sim, exatamente
esta: o Governo Federal precisa socorrer o Estado
de Alagoas. Já o fez em relação a outros estados; já
o fez em relação a determinadas instituições, como
os bancos, por exemplo; e, seguramente, teria que
investir em Alagoas infinitamente menos do que o
fez para salvar os bancos. Então, a solução está
exatamente no Poder Executivo central do Pais. É
preciso sanear essa situação de Alagoas, encontrar
uma solução, mas, desde logo, de modo emergencial, a solução seria o socorro dos ~Ires públicos federais. De outro modo, teremos a renúncia ou a intervenção. E ar, o que virá? Certamente não ocorrerá uma solução para dirigir o Estado melhor do que
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a que existe hoje, tendo Alagoas a sua frente um homem da estatura política e moral do Governador Divaldo Suruagy. Minha solidariedade ao Governador
e cumprimentos V. Ex" pela iniciativa de trazer essa
questão à reflexão do Senado Federal.
O SR. JÁDER BARBALHO - AgradeÇo o
aparte, Senador Edison Lobão. V. Ex" toca, de forma
precisa e objetiva, no problema central do caso ala·
goano.
Vamos admitir, por ~iPótese, a intervenção; vamos admitir, ainda, o extravagante caminho de uma
renúncia do Governador. Se esses caminhos solucionassem o problema de Alagoas - diz aliás o nosso Colega Renan Calheiros em um artigo publicado,
hoje, no jornal O Globo ·, mas ambos não solucionariam quaisquer de suas dificuldades. A intervenção irá apenas fazer com que o Poder Judiciário receba os recursos que está a reivindicar. Cumprida
essa etapa, permanecerá o Estado de Alagoas na
mesma situação.
V. Ex" toca, portanto, no problema central: a
busca de uma solução aHemativa, que não esses
caminhos traumáticos e ineficazes para a crise de
Alagoas.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JÁDER BARBAJLHO- Ouço V. Ex", nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Desejo também levar a V. Ex" o meu apoio ao seu discurso, em meu
nome pessoal e em nome de nossa Bancada Na
verdade, nobre Lfder, V. Ex", com a sua manifestação, traz ao plenário um debate dos mais oportunos,
como bem acentuou, no seu aparte, o nobre Senador Josaphat Marinho, sobre o destino da Federação. Já tive oportunidade de dizer, em pronunciamento recente aqui no Senado, que, se não tivermos
cuidado, se o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
não se derem as mãos para fortalecer a nossa República Federativa - que, aliás, é cláusula pétrea da
Constituição de 1988 -, certamente estaremos caminhando para uma República unitária. Essa situação
de Alagoas, como bem disse V. EX" no início do seu
pronunciamento, não é um caso isolado. Há vários
Estados em situação muito difícil que, se não torerr
socorridos oportunamente, poderão caminhar para.
situação idêntica à de Alagoas. Já existe qualquer
coisa em relação ao grande Estado de São Paulo,
-- no que toca à intervenção, se não me engano, inclu-·
sive, envolvendo o próprio Supremo Tribunal Federal. O Senador Edison Lobão também colocou muitÕ
bem a questão, na mesma linha de V. Ex", qua!'<:io
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acentuou a competência e o descortino do Governador Divaldo Suruagy, comprovados anteriormente
em outras administrações, já que -é a terceira vez
que S. EX" é eleito pelo povo. Portanto, não se trata de Q.esfdia pessoai, de falta de tirocínio administrativo, mas de uma situação de grandes dificuldade que S. Ex1 já encontrou depois de eleito Governador de Alagoas. O que é preciso, a meu ver, é
que o Governo Federal leve mais a sério a situação dos Estados. Sabe V. Ex•, por exemplo, que,
se não tivéssemos feito um grande esforço desde
os tempos do Governo do ex-Presidente José Sarney até hoje, não terfamos renegociado, a contento, a dívida externa do Pafs. A dívida externa só
está em dia, porque conseguimos, com a competência e o prestfgio dos nossos diplomatas e o empimho do governo, um plano que nos levou, prati- camente; a sua securitização. Se tivemos o necessário descortino para chegar a um bom resultado
na dfvida externa, por que também não fazermos o
mesmo com relação à dívida dos Estados e municfpios? Desde o início desta Legislatura que ventlo
lutando por isso; apresentei um projeto de resolu-.
ção que foi objeto de um substitutivo e o fato é
que nada foi resolvido, apenas atenuado. Coloca
bem V. Ex•: para que fazer a intervenção em Alagoas, pois não será um interventor que vai resolver o problema? O problema persistirá. O que é
preciso é que o Senhor Presidente da República,
do alto de sua autoridade, determine à área económica que encontre os meios indispensáveis
para socorrer o Estado de Alagoas; que se crie
uma espécie de Proer para os Estados. Não foi
criado para os bancos, públicos e privados? Não
foi graças ao Proer que se salvou o Banespa em
São Paulo? O banco do meu Estado, o Paraiban,
por exemplo, no Governo Collor, em 1990, teve
decretada a sua liqüidação extrajudicial e, graças
a um imenso esforço nosso, comandado pelo exGovernador Ronaldo Cunha Uma e pelo Governador Cfcero Lucena, com a nossa ajuda, conseguimos retirá-lo daquela situação e, hoje, é um banco
paradigmático. Mas nós não tivemos socorro.
Hoje, há o Proer. Graças a Deus, nobre Senador,
as palavras de V. Ex• vêm a tempo. Tenho uma
grande esperança de que o Senhor Presidente da
República tome uma providência, porque leio na
imprensa, mais precisamente no Correio Brazlliense do dia 14 do corrente, duas notícias sob os
tftulos: 'Dfvidas estaduais - Governo negocia para
evitar intervenções' e ·o Presidente acha que é
inútil intervir em Alagoas'. Juntemos, pois, as nos-

Agosto de 1996

saspalavrasàspreocupações do Senhor Presidente
da República para salvar o Estado de AJagoas dessa
intervenção, prestigiando, assim, o regime federativo
no Brasil. Receba V. EX" as minhas felicitações pelo
seu pronunciamento.
O SR. JÁDER BARBALHO- Muito obrigado,
Senador Humberto Lucena. Devo registrar o reconhecimento da Casa pela atuação de V. Ex1 que,
em relação a esse tema, desde o infcio desta Legislatura, tem procurado éolaborar com uma solução que atender a esta. realidade que os Estados
brasileiros estão a enfrentar. E devo dizer que o
esforço de V. Ex' acabou por resultar em algumas
medidas na Comissão de Assuntos Económicos do
Senado que resultaram na constituição de uma Comissão, em que foi relator o nosso colega Senador
Garlos Bezerra.
S. Ex', aliás, esteve nesta tribuna na última
sexta-feira, para registrar os avanços em relação ao
seu Estado, o Mato Grosso, em conseqüência de
medidas que, graças à intervenção do Senl!eo, inclusive do Presidente da Casa, Senador José Sarney, foram conseguidas em negociação com o Executivo. A primeira delas, financiamento de um valor
correspondente uma parcela mensal do Fundo de
Participação para os Estados em dificuldades; a segl,lnda, em relação à questão de dilatar o prazo e
transformar em dfvida fundada as dfvidas relativas à
Antecipação de Receilas Orçamentárias, as conhecidas ARO; e, por fim, em relação ao financiamento
para redução do quadro de pessoal dos Estados,
por intermédio do BNDES.
Foi trabalho do Senado Federal no momento
em que V. Ex' tentava alterar o projeto de resolução
exatamente sobre o teto de endividamento e de
comprometimento, procurando reduzir, por reconhecer, a realidade financeira em que se encontram os
Estados brasileiros.
O Senado deu sua participação já do ano passado para cá, mas há necessidade, no caso de Alagoas, face à magnitude do problema, face à sua gravidade, de que o Governo Federal entenda que estamos diante de um quadro de excepcionalidade, que,
como bem disse o Senador Josaphat Marinho, como
excepcionalidade deve ser tratado.
O Sr. Guilherme Palmeira - Concede-me V.
Ex' um aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO- Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Guilherme Palmeira - Senador Jader
Barbalho, ninguém melhor do que V. Ex', não só
pela sua Iucidez e por ter a liderança do maior parti-

a
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do nesta Casa, poderia trazer mais efetivamente o
problema de Alagoas ao conhecimento deste Plenário. Poderíamos, os Senadores Teotonio Vilela,
Renan Calheiros e eu próprio, aqui extemar parte
-talvez, não com a lucidez de V. Ex"- do que
ocorre em Alagoas. Mas parece-me que seríamos
suspeitos por sermos de Alagoas ou que poderíamos ser considerados cc-responsáveis pela situação em que se encontra aquele Estado. Evitamos,
mas participamos de contatos, acompanhando o
Governador Divaldo Suruagy e os Ministros da Fazenda e do Planejamento em reuniões com as
áreas técnicas, principalmente financeiras, desses
Ministérios, em busca de soluções. Desta forma,
V. Ex", com a cooperação e a sabedoria de Josaphat Marinho, Edison Lobão e Humberto Lucena,
_ ratifica a vontade do Governador Divaldo Suruagy
de encontrar um caminho dentro do quase caos
com que S. Ex" se defrontou ao assumir o Governo daquele Estado. Dentro da política econõmica,
não coube ao Governador outra saída, a não ser
pleitear e até mesmo brigar para que o Governo
Federal o ajudasse. Essa luta já vem há mais de
um ano, e as decisões vão sendo proteladas, lamentavelmente, apesar das declarações do Presidente e da própria área econômica de que querem
encontrar uma solução. V. Ex" disse que o Governador Divaldo Suruagy tomou essas medidas à ·
contragosto, porque prejudicam o pobrezinho do
funcionário, que é quem mais sofre no desenrolar
desse processo. É lamentável, mas S. Ex• tem tomado essas posições com coragem, com discernimento. E as soluções ainda continuam sendo proteladas. Mas elas têm que ocorrer, porque não
será a intervenção ou a renúncia do Governador
Divaldo Suruagy que resolverá o problema de Alagoas, nem de outro governador que venha a assumir uma postura assemelhada. Quero solidarizarme com V. Ex" por este pronunciamento, mas, sobretudo, agradecer a V. Ex" e aos companheiros
pelo que dizem aqui, pelo que, com lucidez, trazem para conhecimento desta Casa: que Alagoas
se esforça em busca de uma solução. Não somos
piores do que os outros Estados; sofremos os
mesmos pr9blemas que o País inteiro está sofrendo, que outros Estados, principalmente, estão sofrendo. Vamos buscar uma solução, e espero que
o Governador, após a reunião com representantes
da área econômica hoje, possa trazer algum alento para a população de Alagoas, principalmente, e
para nós, políticos. Não será a intervenção nem a
renúncia que salvará ou melhorará a snuação do
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Estado de Alagoas. Este Estado necessita de recursos e é necessário que se descubra alguma fonte
rapidamente, pois não pode haver qualquer demora
ou protelação. Tem que ser já. Alagoas precisa sair
do caos em que se encontra, não o Estado mas o
seu povo, a sua sociedade. Espero que, no decbrrer
desta semana, se encontre uma solução, pois não
poderemos avaliar as conseqüências que advirão da
falta de ajuda do Governo Federal para o Estado de
Alagoas. Portanto, o agradecimento de Alagoas, do
Governador Djvaldo Sunlagy, mas principalmente do
seu povo por esta solidariedade, que pode ser decisiva para acelerar o processo de ajuda aos Estados.
Como bem colocou o SenadorEdison Lobão, descobriu-se uma maneira de salvar o sistema financeiro
brasileiro. Porque não salvar os Estados brasileiros,
a-Federação brasileira? Vamos encontrar uma forma
que não nos faça retomar ao processo inflacionário
e que, dentro desse processo, possam os Estados
receber soluções. Alagoas, repito, é grato a V. Ex",
ao Senado e ao Presidente do Senado por esta solidariedade. Espero que, no decorrer da semana,
seja encontrada uma solução não só para Alagoas
mas para o sistema federativo brasileiro. Muito
grato a V. Ex". ·
O SR. JÁDER BARBALHO - Senador Guilherme Palmeira, eu é que registro agradecido a intervenção de V. Ex" a este meu modesto pronunciamento.
O Senado não teria a menor dúvida de que as
palavras de V. Ex", as palavras do Senador Teotonio
Vilela e as do Senador Renan Calheiros seriam as
mais abalizadas para tratar da questão que Alagoas
enfrenta.
Estou aqui cumprindo o meu dever, como líder,
por decisão unânime da bancada do meu partido, de
expressar a solidariedade e a preocupação em relação ao que se passa em Alagoas, que se pode desdobrar em relação a outros Estados.
• Quero dizer ainda, Senador Guilherme Palmeira, que não tenho dúvida, fazendo a leitura dos
dois expedientes enviados ao Governador pelo
Presidente da República e ao Ministro da Fazenda, que só a coragem pessoal do Governador Divaldo Suruagy seria capaz de produzir as medidas
legais, as medidas legislativas que foram tomadas
em Alagoas. Só muita coragem para enfrentar o
desgaste político de se tomar a decisão de elencar
como medidas para a salvação administrativa de
Alagoas as que o Governador de Alagoas tomou,
e os compromissos que assumiu junto à área econômica do Governo.
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Digo com tranqüilidade, após ouvir v. Ex" e
após a leitura desses expedientes e também com
a experiência de quem passou duas vezes pelo
Governo do meu Estado, que não creio que seja
possível o Estado de Alagoas oferecer outras medidas além das que já tomou na tentativa de superar a dificuldade em que se encontra. Não vejo
que providências o Governador Divaldo Suruagy
poderá tomar para reduzir despesas, seja de custeio, seja de pessoal, em relação às medidas que
assumiu perante o Ministério da Fazenda referentes às finanças do Estado de Alagoas. Portanto,
creio que Alagoas exauriu no que diz respeito às
medidas que poderia tomar. Cabe, portanto, agora, a .solidariedade da União, do Presidente da República e da Administração Pública Federal, para,
_na linha no aparte do Senador Josaphat Marinho,
manter o que é fundamental na questão federativa
no Brasil.
O Sr. Carlc;>s,Patrocfnlo - V. Ex" permite-me
um aparte?
• O SR. JÁDER BARBALHO - Ouço, com pra~
zer, V. Ex".
O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador
Jader Barbalho, permita que eu cumprimente V.
Ex" pela _oportunidade que nos dá de discutir este
assunto ei'T]ergencial que aflige o Estado de Alagoas. Quero solidarizar-me com o eminente e
grande Governador Divaldo Suruagy. As propostas
de solução do problema creio que já foram exaustivamente apresentadas aos homens da equipe
econômica do Governo e ao próprio Presidente da
República, que recebeu o Governador Divaldo Suruagy acompanhado da bancada de Alagoas no
Senado. Não sei porque até hoje não se encontrou
a solução para o problema de Alagoas. Intervenção, nobre líder, não parece ser o caminho .mais
correto. Embora possa existir dispositivo constitucional que permita tal intervenção, parece-me que
o Governado Divaldo Suruagy é o homem certo
para o Estado certo, haja vista a expressiva votação, maior que a de todo os outros Governadores,
que S. Ex" conseguiu no Estado. Desde os primórdios da sua administração, S. Ex" esteve aqui no
Senado esperando que votássemos as leis de renegociação das dívidas dos Estados, de auxilio
aos Estados em situação falimentar, para que pudesse, então, tomar as rédeas de seu Estado. Parece-me que S. Ex" não tem sido compreendido,
não sei se isso ocorre em virtude da dureza e da
frieza dos números que a equipe econômica do
Governo mostra. Penso que é o momento de o
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Presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoalmente, assumir a responsabilidade de salvar as finanças de Alagoas. Estou chegando de um fórum
que tratou, na capital de meu Estado, da intellllodalidade dos transportes. Ali vi esboçar-se um.flovimento de todos os Governadores do País que
haverão de se solidarizar com o Governador Divaldo Suruagy e com o povo de Alagoas. Portanto,
essa questão emergencial merece uma posição firme e imediata do Presidente Fernando Henrique
Cardoso pessoalmenttt, porque creio que há
unanimidade no Senado Federal quanto a questão de solução do problema emergencial para
Alagoas. Portanto, cumprimento V. Ex" pelo magnífico pronunciamento.
O SR. JÁDER BARBALHO- Obrigado, SenadGr Carlos Patrocínio.
V. Ex" registra que há preocupação do Presidente da Repúbfica em relação ao tema Realmente,
na quinta-feira última ·estive com Sua ExCQIIlncõa
logo após a audiência concedida ao Governador de
Alagoas e aos Senadores Guilherme Palmeira, Renan Calheiros e Teotonio Vilela. Encontrei o Presidente da Repúbfica mergulhado em preocupações
em relação ao qúadro de Alagoas e também ao de
outros Estados. Sua Excelência se referiu, inclusive,
a·São Paulo, que deve R$5 bilhões só em precatórios. Nós, aqui no Senado, já ajudamos São Paulo.
Quando alongamos em trinta anos a dfvida relativa
ao Banespa, na verdade, sabíamos que nela estavam embutidas as dfvidas de diversas estatais que
haviam recebido financiamento via Banespa. Se São
Paulo, que, econômica e financeiramente, é a unidade mais forte da Federação, se encontra em dificuldades, pode-se imaginar como Alagoas poderá superar seu problema sem a compreensão do Presidente da República, sem a compreensão da área
econômica e sem o. respaldo polftico do Congresso
Nacional.
senador Carlos Patrocínio, neste momento, as
nossas manifestações, tanto nesta Casa, como na
imprensa, são fundamentais para que o Presidente
da Repúbfica entenda que não precisa somente da
solução técnica, mas também do respaldo polftico
para enfrentar um episódio dessa natureza.
O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO- Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Casildo Maldaner- Senador Jader Barbalho, corno líder e pela experiência que tem, V. EX"
está sendo muito feliz nesta tarde. Há dois casos
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muito claros: o que o Estado de Alagoas tem recebido do Governo; e o próprio Plano do Governo,
com o qual convivemos no Brasil. Uma das leis da
Física diz que para toda ação existe uma reação.
A implantação do Plano no Brasil foi uma importante ação praticada pelo Governo, mas houve
uma reação, que vem sendo sentida também pelo
Estado de Alagoas, que é a participação, de certo
modo, na estabilização e na manutenção do Plano
no Brasil. Daí, então, a necessidade de o Governo
Federal analisar politicamente essa questão, buscando uma solução para esse tipo de problema
que V. Ex• está analisando na tarde de hoje.
Como já foi dito por vários colegas, de nada resolve !I intervenção se o Governador age com a
maior transparência, com a maior boa vontade. O
Governador já pôs tudo o que tinha à disposição
- do seu Estado; mais do que está fazendo para sacrificar seu povo não é possível. Para aquele Estado participar da estabilização existente no Brasil,
nada melhor do que uma ação do Governo Federal, conforme V. Ex" está politicamente propondo
neSte momento. Os meus cumprimentos a V. Ex",
Senador Jáder Barbalho.
O SR. JÁDER BARBALHO- Muito obrigado,
Senador Casildo Maldaner.
V. Ex•, que teve a oportunidade de governar
o grande Estado de Santa Catarina, sabe que o
Governo e o povo de Alagoas já exauriram a capacidade de contribuir para a solução desse impasse.
O funcionalismo do Estado de Alagoas não
. recebe desde abril. Portanto, pode-se imaginar
não só o grau de dificuldade do Governador, mas
também o grau de dificuldade do pobre funcionalismo público daquele Estado, de quem o Governador tirou todas as vantagens possíveis, como
fica claro nos documentos que pedi a transcrição,
para enfrentar essa dificuldade, cuja solução continua a buscar. Creio que, com o nosso apoio político, o Presidente da República haverá de resolver
a situação.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex"
permite-me um aparte?
O SR; JÁDER BARBALHO -Ouço V. Ex•.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Senador
Jader Barbalho, primeiro gostaria de louvar V. Ex"
por tratar de tema tão importante nesta Casa. Em
segundo lugar, desejo louvar o esforço do Governador Divaldo Suruagy e o dos políticos de Ala·
goas e dizer que os problemas para Alagoas são,
na aparência, infinitamente maiores que os de São
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Paulo, mas na realidade são bem menores. Conseqüentemente, o interessante seria acoplar-se um ao
outro, porque assim tenho certeza de que encontraríamos solução, em termos nacionais, para os problemas de Alagoas, porque, para São Paulo, tenho
certeza que a solução vai ser encontrada. Vãmos
acoplar o problema de Alagoas ao de São Paulo.
Tratar Alagoas separada de São Paulo, as dificulda·
des serão cada vez maiores. Na aparência, é
maior o de Alàgoas, mas·na realidade é bem menor, é infinitamente menor. De modo que quero
louvar V. Ex• e chamar a atenção do Governo
Suruagy e do nosso colega Guilherme Palmeira,
aqui presente, que a Bancada de Alagoas precisa é mostrar que querem uma solução que seja
um décimo da solução de São Paulo. Aí o problema de Alagoas estará resolvido.
O SR. JÁDER BARBALHO - Agradeço o
aparte de V. Ex", Senador Antonio Carlos Magalhães, que, com a experiência e a sensibilidade
política, procura, mais uma vez, demonstrar o processo discriminatório que os Estados menores,
particularmente do Norte e do Nordeste, ao longo
do tempo, sofrem em relação a tratamentos dispensados.
Ressaltei há pouco que, quando aqui aprovamos os sete bilhões para São Paulo, dando a solução para a divida do Banespa, sabíamos que está·
vamos, de certa forma, resolvendo para São Paulo
não apenas o problema do Banespa. Tfnhamos
consciência disso. Mesmo sendo maioria, os Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, não
tratamos São Paulo de forma discriminatória.
Entendo que V. Ex" procura neste momento,
com sensibilidade. política, chamar a atenção de
Alagoas e da aguerrida representação de Alagoas
nesta Casa. V. Ex• fala que é muito pequeno o
problema de Alagoas; realmente é, se comparado
ao de São Paulo. Enquanto para São Paulo são bilhões, disse-me o Governador Divaldo Suruagy
que, se o Governo Federal lhe concedesse um
aval para um empréstimo de 160 milhões, se encontrasse uma solução para 160 milhões, retiraria
Alagoas, neste momento, da crise que está vivendo. Portanto, entre os bilhões de São Paulo e os
milhões de Alagoas, creio que se deverá compreender que o caminho não é a solução técnica
para este problema. O caminho é a sensibilidade
política para o tratamento de emergência que Alagoas merece.
..
Sr. Presidente, agradecendo a atenção que
me foi dispensada pelo Plenário e agradecendo a
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honra dos apartes que me foram apresentaaos, desço da tribuna certo de que. o Congresso Nacional
haverá, até o final deste ano, enfrentando a questão
relativa às reformas administrativa, tributária e fiscal, de colaborar para que não se repitam quadros
como esse que o povo e o Governo de Alagoas es-

tão vivenciando.
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•Jv- manler. no exercido de 1996, o m9SOlO nível de custefo e investimento verfflcado no exercfcfo de

1995."
Plenamente atingida. no período. ficando a sua

ção para apresentação até 19deagosto de 1996.

~prova1:

"V- implantar, a partir de janeiro de 1997,slst&ma eletrOnico de processamento de dados para a e.x&-

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JADER BARBALHO EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
Maceló. 14 de agosto de 1996
OG-353/96.01.1

A Sua El«:elência o Senhor
llotJI<?r Pedro Sampaio Malan
Dlgnfsslmo Mlnlslro da Fazenda
Esplanada dos Ministérios- Bloco P- s• andar

• CEP 70048-900- Bras fila -DF.

Senhor Mlnlslro.
Repo<larnoi\Os ao Oficio STNICOACE n" 2.380. de 23 de
julho do corrente anõ,
como à Reunião realizada em 7-3-96,

bem

nesse Ministério, visando a nossa adesão ao Programa estabel~
cldo pelo Voto CMN n" 122/!lS, objellwndo a postergaçl!o do pa·
ganfento de paroetas de amortlzaçl!o dos emptéstlmos das fmhas
I e III assumidas por esta Unidade Federada.
Em continuidade a esta objetivo, apresentamos nossas ,,...
formações e/Ou esciaredmentos sobm as metas decorrentes da
cláusula oitava do Contrato assinado em !l-2·96. com a caixa
Econ&nica F-raJ. sob a lnt81Venlêncla desse Ministério, quais
sejam:

"I - reduzir o déficit primário do Estado do
Alagou de R$157 milhões, em 1995, para resultado
primário dellc!Oirlo em 1996 niio superior a
R$14.000.000,00 (quak>I'Ze milhões da reais) a preçoa da -.nbro de 1995, a -aferido trtmestra~

mente.•
O aferimento do 1• e 2" trimestm de 1996. será apt'<lSellfa.
do até 19-8-96, conforme acordado em reunião citada, vez que as
nomendaturas solicitadas por Vossas Excelências são ciferenciadas das nossas. havendo neeessldade de reciass!ficaçl!o.

"11- nio contrair qualquer novo ondlvldamanto, exceto se os raeursos torem utilizados para res.
gatar dfvldas já existentes, com custo financeiro superior ao do empréstimo e se os recursos forem
captados junto a organismos oficiais internacionais
de que o Brasil participe. •
Esta mela foi atingida. confonne quadro demonstmtivo
(anexo 1).

•m - Incrementar. no axercfcfo de 1996, a arrecadação tnbutárfa própria em vinte por cento. em lermos reais. e em percentual idêntico ao do crescimento
de PIB. nos anos de 1997 e 1998.• •
Esta meta está parofalmenle atingida confonne demonstra-

tivo (Anexo 11). Considerando a sazonalkfade de nossa principal
atMdade econOmica (açúcar e álcool) espemmos atingi-la, plenamente. no decorrer do exerofdo.

cução financeira e orçamentária estadual. examinando
a viabUidada de utiUzaçl!o do SIAFEM - Sistema de
Administração Rnanceira de Estados e Municípios e
assinando. para~ IIm. convênio com o Serpro, até
abril de 1998."

Em reunião do Cofiex de mai'Ç<l/96. foi aprovado o projeto
"Plano Global da Reeslru!tuaçl!o da Secretaria da Fazenda do
Estado de AJagoas", que será Implantado aWvés de finha de crédito do 810- Banco lnteramerk:ano de Desenvolvimento. no montante de R$15.800.000,00 (quinze milhões a oilocenlos mi reais),
estando a cargo deste Estado a contrapartida de R$1.900.000,00
(tum milhão e novecentos mil reais). confonne demonstrativo
(Anexo III). A propósito e para contrapallkla deste Projeto. já licitamos a compra da computadores, geradores e siSiema de rádio
comunicação para os Postos F1scais e sede l'azendárla, b9m
como estamos finnando conVênio com a Escola Tácn1c.PI"ooeraJ
de AJagoas, visando o tralnamento, em Informática, de qual!ocentos luncionários/ano.
A nossa expecta1iva é a de contar com estes recursos já a
partir de janeirolfevereiro--97.
Com relação ao convênio,' a ser finnado oom o Serpro, sollcftamos extensão do prazo até a instalação dos novos equipamentos e treinamento de nosso pessoal, que estimamos. no máximõ. em dezernbro/96.

"VI - estabelecer, até junho de 1996, programas
operacfonéUs de prfva.tl2:ação, concessão de serviços
públicos estaduéUs a Iniciativa privada, reforma e des-mobilização pabimonfal nos tennos de convênios a serem finnados, respectivamente, com o BNOES, com os
Ministérios responsáveis pelos serviços a serem collC&o
dldos e com a Secretaria do Patrimõnio da União, desti-nando as receitas respectivas à redução ou Dquldaçl!o
da divida junto ao Tesouro Nacional.•
Solaiamos a extensão de prazo até dezembro/96, vez que
estamosdependenOO.de uma avaliação técnica do BNDES-Benco
Nacional de Oesen\IOMmento EconOm!co Social, e um posicionamento da Betrobrás, com releçl!o à CEAL- Companhia Energética
de AJagoas, já existindo entendimentos fonnals a respeito.
Com ralação à CASAL - Companhia da Abastecimento
DÁgua e Saneamento de Alagoa.s, não vislumbramos áreas, na
iniciativa privada, com interesse na exploração, mas esta Companhia poderá ser objeto de estudo pelo BNDES.
A situação do Produban. o Banco Estadual. está na dependência de ações do próprio Govemo Federal, através do Banco central do BraSil, em modelo que contemple a sua mellor destinação descartada.. evidentemente, a sua extinção pelos relevantes

serviços prestados e que deverá continuar prestando, ItO futuro.
·vu- privatizar, fundir ou extinguir, até dezembro
de 1996, entidades da Administração lndireta que não
sejam totalmente auto-sustentáveis e outras saciada~
des da economia mista vinculadas ao Estado, mediante
programa de refonna adminiStraHva a ser apresentada
ao Governo Federal até junho de 1996.•

Agosto'de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Nesta linha. temos a informar que já desativamos a Empresa Estadual da Transportes COietivos- ETURS, que contava com
.mais da hum mil a duzentos funcionários. dos quais restam a demitir alnda cerca de duzentos. com programa mensal de destlga

ao Estado, cujo laudo final acataríamos e implantarfamos, adequando as nossas despesas às receitas.

•XJ- não conceder, até a liquidação do presente
empréstimo, aos servidores da Administração Estadual
Dfreta e lnclreta pagos oom recursos do Estado, reaJuste ou a001ento de vendmentos a qualquer titulo, ~m periodicidade Inferior ou em percentual superior aoS concedidos pelo poder Executivo da União aos seus própriOs servidores desde que respeitado, no exJ"cfdo de
1996, o valor estipulado no inclso X acima.•

4

manto.

·

Estamos. ainda, ncHando a Iniciativa privada, os serviços
de rodovláJias estaduais, bem como a fusão e/ou dasatfvação da
várias das nossas Fundações e demais Empresas de Economia
Mista ou Pública$y dependellcro de ténnino dos trabalhos que de-tennlnarão o sistema mais economlco para o Estado.
'VIII -privatizar até dozembro de 1996, o Banco
do Estado do Alagoas S/A - Produban, destinando,
prioritariamente, as recettas. à redução da divida junto

ao Tesouro Nacional.•

Não foi concãdldo qualquer. reajuste ou aumento de vencimentos a parllr da celebração llo referido Contrato de Abertura do ·

Crédito.
'Xli-Instituir, até abril de 1996, programa do relocalização, treinamento, controle de freqUência, con1enção de gastos com salários e gratificações, racionalização de mão-de--obra a retomo aos órgãos da origem
de funcionários doslccados de seus cargos e funções. •

Estoltem eslá abordado no item IV.

'IX- epresenlar, até março de 1996, proposta elaborada em conjunto com o Minlslário da Adminls1!ação
Fadara! e Relonna do Estado, de demissão dos lunclonálios não ostávals, admitidos poslerionnente a 1988.'
Sollcilamos extensão do prazo para outubro/96.

•x- reduzir, Imediatamente, os

gastos

com a

folha de pagamento a encargos em vinte por cento
sobre os dispêndios realizados em setembro/95, dà
forma que as despesas mensals médias brutas se sl
4

tuem em R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões

de reais).
A partir do mês de agosto de 1995, Iniciou-se a transferência dos duodécimos aos Poderes Legislativo e Judldário, bem
assim ao 1r16unal do Contas do Estado o a exdusão desses órgãos da folha de·pagamento sob a Coordenação da Secretaria de
Administração. Manteve-se na folha o Ministério Público, entretanto, face à competêncfa constitucional das autonomias adminlsbatf..
vas e financeiras que lhe São peculiares, não temos qualquer ingerência sobre as mesmas.
Assim, a rolha coordenada pela Secretaria de Administração abrange os servidores do Poder ExecutiVo, atiVos e !natiVOs,
bem como os pensionistas de todos os Poderes. Dita folha no
mês da setembro/95 foi celebrada no valor bruto de
R$42.025.396.,39 (quarenta e dois milhões, vinte e clnco mil trezentos e noventa a seis reais e trinta e nove centavos),para
R$40.704.496,42 (quarenta milhóes, setecentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e sels reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a dascréscino de 3.25% (menos três inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento).
A redução não foi mals expressiva em blção da algumas
decisões judidais, fazendo retomar vantagens suprimidas e determinando a investidura da novos servidores nomeados pelo Governo anterior, cujos atos haviam tido sua eficácia suspensa pela
atual administração.
Ademals. outra lmpossibiidade decorreu dos chamados •õ.reitos adquiridos• protegidos, pela Conslituição Federal, que inibem
a administração de realizar cortes incidentes sobra tais vantagens.
Por outro lado, verifica-se a tendência de redução neste
exercfcio, confonne se verifica no demonstrativo {Anexo IV}.
Não obstante os nossos esforços a significativos elencos
de medidas redutoras e estabilizadoras de nossos gastos com
pessoal que. segundo nossos órgãos técnicos administrativos a
jurídicos, atingiram o legalmente possfvel, entenderfamos, como
relevante colaboração a este Governo, a contrala.ção de Empresa
de Audítor:la externa, por essa Ministério, com custos debitados
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Encontra-se em curso a execução de programa de lotação dos servidoras da Administração Dlrota, Autálqulca e Fundacional Pllblca do Estado da AJagoas, de modo que os excedentes
das lotações estão sendo postos om disponibilidade, após elaborada a desnecessldade dos respectivos cargos.
Esperã'Se que, pÍomulgada a Roronna Administrativa pelo
Congresso Nadonal, com a manutenção da proposta da Presidência dei República a respeito do novo tratamento remuneratório
a ser dado ao institu_to da disponibilidade, as providêndas aludidas venham a gerar economia aos cofres estaduais.
O Programa de trainamento está sendo levado a efeito
pelo centro de Seleção o Treinamon1o de Pessoal- CENAPE. órgão Integrado da estrutura ·da Secretaria de Administração, com
bastante eflciêncla..
Outrossim, os gastos com salários e gratificações estão
contidos. Evidencia-se, pelo próprio dedlnlo do valor da folha, acima abordado, com a adoção de medidas que evitam os efeitos do
crescimento vegetativo das despesas com pessoal.
Analmente, o retomo dos servidores aos órgãos de origem
fot objato do Deaeto n!r 36.418, de 11l-1-95, data da posse do
atual Govemo.

·xm- estabelecer, no prazo de trinta dias, jornada de trabalho de oito horas dlárfas nos mesmos termos da Lei Federal n11 8.112191, ressalvados os casos
previstos em lei.•

o

Governo do Estado adotou posição inversa, por lhe ser
mais adequada. Promoveu a cimlnuição da jornada de trabalho
de. oito horas para quatro horas, com a redução proporcional da
remuneração, de acordo com o decreto n 11 36.840, de 23-1-96.
Esta aplicação rol reaDzada em algunas áreas possfvois. Os demais têm Jornada de oito horas.

·xw-

implementai-, linãdiatamente. os limites de
remuneração e proventos previstos nos arts. :n, inciso
XI, e 17 do Ato das Oispo&ções ConstitUdonais Transi-tótias- AOCT, da ConstitUição Federai. •
Com medidas moralizadoras destinadas a compatibilizar a
despesa com a receita. foi encaminhada à Assembléia Legislativa
Estadual proposta de emenda constitudonaJ, que culminou com a
promulgação da Emenda Constib.Jdonal n 2 12, de 30 de maJo de
1995, a qual estabelece teto remuneratório, de modo que nenhOOi
servidor público estadual, civil ou militar, ativo ou na !natividade,
pode perceber remuneração do cargo superior a R$6.000,00 (seis
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mil reais) brutos mensais, além de vantagens de caráter indM-

dual.
Com este ato, extinguiram-se os super..ga)ários em todos
os Poderes constituldos do Estado.
A tftt!lo de exempo, a diferença existente entre a menor e a
malar IB!!IUnaração pagas paio Es1ado de Alagoas estava, na oporlunidade em qualoi empossado o altJaJ Govemo, na corraspondên-

cia da 11320 (um para 1razan1os e mto inlaiJOS). Atualmente essa
cormspondênda é da 1185 (um para oitenta a dnco Inteiros).
Quadro Demonstrativo

lhida, resultou na sanção da Lei n<ot 5.819, de 1~96. com vigência a partir de 111.6-96 por Imperativo constitucional.
.
"XVII - devolver aos órgãos e enlidades da ortgem os servidores federais da administração dlre,ta e lndlreta que se encontrem à disposição do Governo de

Alagoas."
'
É insignificante o número de servidores federais à disposf..
ção do Estado de Alagoas. Aliás. os pouqufssimos existentes Integram o primeiro escalão do Governo, alguns Investidos em cargos
de Secretário de Estado.
'xVIII - rever a Constituição EsÍadual e encam~
nhar à Assembléia Le\tisláliva. até fevereiro/96, propostas de emenda nas áreas administrativas e previdenciá-

Maior
Proporção
Rpyrej> Fl!tupa;:ii)
70,00 22:400,00 320 vezes
Menor

Situação Anterior
Situação Aluai

. J 12.00

9.600,00

85 vezes

•xv- apresentar, até abril de 1996, estudo ~a
boiadÕ- enl OOO]Unto com o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, com o objetfvo de revogar quaisquer beneffcios, gratificações, anuênios ou ou--

tras vantagens. ooncedkfos a ·funcionários públicos es1aduals e não concedidos pelo Poder Exsouti\10 Federal
1
aos seus próprios servidores.•

c

A estrutura d&. Qratificações e vantagens constante dos R&.
gimes Jurídicos Únicos_ Federal e Estadual é assemelhada.
Existem, contudo, no Estado de Alagoas, algumas vanta-

gens paruniárias da natureza modal, aplicadas eapeclalmonte às
áreas da Saúde e Segurança Piíbllca, como fonna de complementação salarial, porquanto a base remuneratórfa, ou seja, o
vencimento-baSe de grande parte de tais. categorias, corresponde
a valor do salário-mfnimo, o que é lncompatfvel, por exemplo,
com o exercfcio do cargo da MédicO.
·
De outra forma com o objetivo d9 éonter o crescimento da
folha. através da L9l n<ot 5.698, foi transfonnada a gratificação adicional por tempo da serviço, de anuênio para quinquênlo. vigorando a partir de 2 de junho de 1995 e o:>mputando até o limite de
trinta e cinco por cento, correspondente a sete quinquênios. Medi·
da que, pela sua relevância foi recentemente cogitada pelo Go-vamo Federal para aplicação aos seus servktores.

•XVJ - apresentar estudo elaborado em conjunto
com o Ministério da Administração Federal e Refonna
do Estado e o Ministério da Previdênda e Assistência
Social para adequar o slstema .de Previdência dos Ser~
vidores Públicos Estaduais a parametro que assegurem
seu equilfbrio atual e aprovar, até março de 1996, projS..
to de lei Instituindo contribuição social a ser cobrada de
servidores públicos estah.Jais ativos e inativos, semelhante à adotada pela União para seus próprios servido--

res.•
Na intenção de dotar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de AJagoas das condições indispensáveis aos encargos que lhe são cometidos e que refletem, diretamen1e, no bem-estar social dos próprios servidores, foi encaminhada a Mensagem n12 5/96 à Assembléia Legislativa Estadual no
senHdo de alterar a alfquota da contribuição mensal destinada ao
custeio daquela entidade provkfenciária de oito' por cento para
onze por cento ao mês e mantido o mesmo percentual para o segurado facultativo. qual seja, de dezasseis por cento, a qual, aco-
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rtas que eliminem beneffcios a vinrulaçõas não cons-

tantes na COnsHtulção Federal. •

·o Pãder Executivo teve a Jnldativa

de encaminhar à A.sr
sembléia L.egislaliva proposta de Emendas à COnstituição, dispondo sobre a fixação do teto remuneratório dos SeJVidores dos
tf'ês Poderes do Estado, a relação entre o menor e o maior valor
vencimental, a ampDação do tempo do exercfcio em cargo de
Provinento em Comissão para efeito de cálculos de proventos na
passagem para a !natividade.
Ademais, o Estado promoveu Ações Diretas da"'nM!!nstittJ..
cionalldad& de todas as nonnas que afetam a Constituição.
Outrossim, encontra-se o Governo do Estado na exp9Cia.U..
va da aprovação e promulgação das chamadas Refonnas Administrativas e Previdenciálias, em tramitação no Congresso Nacional, para, imedJatamente, tomar a iniciativa de adequação da
Constituição Estadual aos novos preceitos que actvfrão das mencionadas refonnas.
·xrx- Revisar, em conjunto com a Sea'ataria da
Receita Fãderal. todoS os programas de incentivos fiscais concedklos pelo Estado e propor à Assembléia LegislatiVa sua revogação, em especial da LeJ Estadual n~~'
5.709195, que manda capitaliza:f o ICMS devido pelo
CEAL, suspendendo, a partir de março de 1996 e até a
quitação do crédito objeto deste Contrato, a concessão
da novos benetrcios da espéde, à exceção dos relati-vos aos produtos da cesta básica. •
A revogação de todos os programas de incentivos fiscais
concedidos pelo Estado, é, antes de tudo, uma questão que transcende o Estado de Alagoas pois decorra da farta de um ordena~
manto geral a todas as Unidades da Federação. Não é admissivel
a· continuidade de ações predatórias e freqüentemente d'Mllgadas
·na imprensa, pelos Estados mais poderosos e grandes centros de
oonsu·mo e obrigue-se o nosso a abrir mão da possibilidade de
mínimo de competitividade. Estamos, sim, dispostos a aderir,
em reunião do Confaz. a uma proposta que vise a total adequação dos incentivos. por regiões, fazendo-se una verdadeira •fimpeza• nas legislações Estaduais.
Com relação, especificamente, à Lei n2 5.709195, estamos
de acordo, mas necessitamos renegociar o assunto com o Ministério de Minas e Energia. Eletrobrás e Chesf, já que foi imposição
desses órgãos quando da renegociação da dfvida da empresa.

um

'XX -Agilizar a cobrança dos créditos tributários,
cobrando em 1996 pelo menos 100/o (dez por cento) do
estoque de 150 milhões. •
Estamos empenhados nesta tarefa. no entanto, a Justiça
de Afagoas esteve paralisada de fevereiro a julho/96, por atraso
nos repasses_ de duodécimos, o que prejudicou bastante o alcan-
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ce da me1a, mas, acreditamos ainda ser possível o seu atingimeoto. Para tanto, estamos providenciando a doação da equipamentos d9 informática às Varas especfflcas.

"XXI - Iniciar Projeto. de Informatização ModernIzada e Treinamento de Pessoal da Secretaria Estadual
-ajda Procuradoria-Geral do Estado, até setembro de

1996."

Com relação à Secretaria da Fazenda o Hem já foi abordado e esclarecido. A Procuradoria Geral do Estado já conta com
proJeto de desenvotvimento, no tocante a novos equipamentos e
treinamento de pessoal.
"XXII - Assegurar a manutenção do ritmo de ju~
gamento de processos fiscais observados a partir de junho de 1996."

Esta meta -está plenamente atingida, confonne demonstrativo (Anexo V).
"XXIII -

Encaminhar à Assembléia Legislativa

proposta de radução do Orçamento de 1996 para os
mesmos nfveis de 1995, no que se refere à despesa, e
de corte de R$150.000.000,00 (oento e cinquenta m~
lhões de reais) na previsão de Operações de Crédito,
adotando contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, até que a proposta de revisão seJa aprovada•

1

Já encaminhamos a referida proposta,. mas os resultados
prátiCos e/ou contfngenciamento no Poder Exerutivo nos levam
ao atingimento desta meta, conforme demonstrações a serem

apresentadas até 19-8~96.
"XXIV - Determinar que, a partir de abril de
1996, sejam adlmplldas todas as obrigações venclveis
a partir daquela data, de responsabilidade de Entidades
da Adminislração Jndirela junto a outras entidades simJ..
lares e que, até junho da 1996, se,{arn regularizadas todas as pendências da ordem financeira existentes em
janeiro de 1996.•
A situação critica das finanças estaduais não nos permitiu
atingir esta meta. mas estamos empenhados na sua regulariza..
ção. SOlicitamos extensão do prazo para junho/97.

•xxv- Crfar, junto à

Secretaria da Fazenda. ór·
gãos encarregados de administrar, cadastrar, controlar
e praticar todos os atas necessários ao melhor aproveitamento do pabfmOnk> imobiliário do Estado.•
A Procuradoria do PatrimOnio Imobiliário. órgão da Proctr
radorfa--GeraJ do Estado por dispOsitivo da COnstituição do Estado
de Alagoas (art 152, Inciso III), exerce esta atividade e está. presentemente, a proceder recadastramento de todos os bens imóveis do patrfmOnio estadual, fiscalizando o seu uso, promovendo
as desapropriações e controlando as terras enfiteuticadas.
Considerando o excelente trabalho que vem realizando e
as Refonnas em andamento na Secretaria da Fazenda, solicitamos o aguardo de melhor oportunidade.

•XXVJ - implantar, até junho de 1996, mecanismo de controle centralizado sobre as empresas estatais
estaduais, visando ao controle de despesas e a geração de infonnações fiscais consolidadas•.
Pela Portaria Sefaz n"' 52196, de 11-3-96, foi restabelecida
a Comissão de Controle das Entidades E:statais- COEST, criada
em 18-5--84 pelo Decreto nlt 5. 764 e transcorrerem normalmente
os trabalhos de sua reimplantação.
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·x:xvn - criar cadastro informativo dos créditos

não quitados junto aos órgãos e entidades estaduais, à
semelhança do Instituto pela União (CADIN)".
Esta item será atendido, plenamente. pelo •Pfano ""Global
de Reestruturação da Secretaria da Fazenda• Já anterfonnente
comentado.
"

"XXVIII - encaminhar, mensalmente, à Secreta~
ria do Tesouro Nacional- sni o ftuxo de caixa do Estado e dados sobre sua execução C>rçamentárla, Financeira e Patflmonlal•.
Estamos providenciando a reciasSrncação de novas rubri-

cas, adequando-as ao solicitado o encaminharemos, até 19-8·96.

-x>CIX- encaminhar, mensalmente. à Secretaria
do Tesouro Nacional, Relatório detalhado sobre o cumprimento das metas estabelecidas neste instrumen!o•
permitindo a realização de Audltorla pela STN ou Orgão/Entidade por ela designado, quando esta julgar
conveniente•.

Após prestados e complementados, até 19-8-96, estas infonnações do período, regularizaremos as emissões mensais das
lnfonnações.

·xxx -

infonnar, ao Ministério da

Fazenda, com

anteoedência de trinta <las, sobre todo ou qualq"er ato
ou medida legislativa que impDque em aumento da des-pesa ou redução da receita,. Inclusive quanto a tJamitação e sanção de Projetes de Lei que visem à criação 00
Munlcfplossem viabilidade e sustentação eoonômlca".

As lnfonnações, relevantes, já foram prestadas. Com relação a a..nento de despesa e radução da receita, em trâmite no
Poder Legislativo. No parlado, não foi criado ou implantado q quer novo Munlcfpio nesta Estado.
-x:xxJ- dotar o Orçamento do Estado de rectlrsos necessários ao cumprimento dos compromissos
decorrentes do Programa de saneamento Finan,~íro e
de Ajuste Fiscal acordado, enviando os respectivos Proj<ltos de Lei à Assembléia Legislativa, até junho de

1996".
Este item está abordado no item XXIII.
-xxxn- não contratar novos créditos, por antecJ..
pação de receita orçamentária. salvo se destinadas à
rolagem do saldo dessas operações, existentes em 30
de novembro de 1995•.

Não foi efetuada nenhuma operação no período que carl-

diSse com esta meta

•XXXIII - manter, durante toda a vigênda desta
Contrato, a adimplênda do Estado e de suas Entidades
Controladas, direta ou indiretamente, para com a Uniâo
e suas Entidades, o:mtroladas dlrela ou indiretamente•.
Este item está abordado no item XXIV.
Nes&a oportunidade, Senhor Ministro, queremos reafinnar o
nosso propósito de dotar as finanças estaduais de condições que
permrtam a completa e soberana govemabirldade e não podemos
deixar de plettear a continuidade da colaboração do Govemo Federal. na busca de soluções que nos levam à estabilzação definitiva.
Com os mars sinceros agradecimentos, subsaevemo-nos:-·
Cordfafmente.- Divaldo Suruagy, Governador do Estado
deAiagoas.
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DO PROJETO
!. - INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
1.1 - TÍTULO DO PROJETO

PLANO GLOBAL DE REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DE ALAGOAS
1.2 -CUSTO TOTAL E FONTES DE RECURSOS

DESCRIMINAÇÃO

CUSTO

.
o/o

A..-FONTE EXTERNA

-

- WEBAES:IBI!II!M

-CONSTRUÇÃO
80Q.OOO,OQ
~ Coordcnadorias Rcgioriais ................................
650.000,00
- Agênçias de Fa>.enda ... :.................... :..............
.. CMT- Postos Fiscais ...... :..............................;. 1.300.000,00
-I' CRAF ....................................... _ ............ 500.000,00
-Escola Fazendária.:........................................... 400.000,00 .

~

- REFORMA COM AMPLIAÇÃO
- Coordenadorias Regionais ................................ 500.000,00
300.000,00
-- Agência de Fa>.cnda .........................................
- CMT - Postos Fiscais ....................................... I.OÕO.OOO,OO

5,07
4. I I
8.23
3.I6
2.53

.

--

3.I6
1.90.
6.33

-EQUIPAMENTO
- Informática .....................................................
- Escola Fazcndária :.........................................
- Coord. de Mercadorias cm Trãnsito ...............
- 1' CRAF ..........................................................
-Viaturas ..........................................................

- Coordcnadorias Regionais ·····················-·······.

2.500.000,00
100.000,00 .
1.250.000,00
200.000,00
700.000,00
200.000,00

15.82
0.63
7.9I
1.27
4.43 ..
1.27.

2.300.000.00

I4.56

,200.000,00

7.60

IJ.900.000,00

87.98

"'

-TREINAMENTO ...............................................
-

!;;QN~J.!!, TQRIA

OE PRQ,ZETO~ ......................

..
SUBTOTAL {!)

-

~--•w-

S.-FONTE INTERNA
-Treinamento e reciclagem de pessoaL ................ 400.000,00
'
-Manutenção do Sistern~rojcto ........................ 700.000,00
i
100.000,00
- :::r:nsultoria ···················---~-·-························
300.000,00
- ~':"l.fracsu-utura ·············································--·
400.000,00
·Equipamento ·················-···········~·--·-····-·······

2.53
4.43
0.63
1.90
2.53

1.900.000,00

12.02

-SUB"."OTAL (2)

==

~=

cus ·:,TOTAL (I e 2)
---· -·· ·- -·

-

I 5.800.000,00

100,00

-
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JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
lfOVE11BRO
DEZEMBRO
JAIIEIRO
FEUEREIRO
11ARCO
ABRIL

················

-

1995

42.499.068,86

1995

42.993.685,35

1995

41.529.983' 19

1995

~2.025.396,39

1995

41.968.666,35

1995

.42,120.640,98

+

o' 37

1995

42.280.638,61

+

o' 3 8

1996

41.926.576,61

o' 83

1996

41.485.017,35

1

1996

40.950.557,90

1 '2 8

1996

40.704.496 '42

0,60
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ANEXO-V

COORDENADORL\. DE AUDITORIA FISCAL
MAPA DE ATIVIDADES
JULGAl\-lEi'o'TOS DE PROCESSOS ADi\IIl'HSTRATIVOS FISCAIS:
1 • Janeiro a dezembro de 1995:
1.1 - Janeiro a waio . ........................
1.2 - junho ........................................
1.3 -julho ........................................
1.4 -agosto ....... :..............................
1.5 - setembro ..... .... ... .. . ... ................
1.6 - outubro ....................................
l. 7 - novembro ...... .. . ... .....................
1.8 -"dezembro ..........•....•..........:.......

25

282
396
412
316 •
336
309

73

'

Total de Processos Julgados ............ 2.124
2. J anciro a jullio de 1996
2.1 - Janeiro .....................................
O*
· 2.2 - Fevereiro .................................... 186
2.3 -Março ........... :........................... 153.

2.4 -Abril ......................................... 179
2.5 • :tv!aio ......................................... 142

2.6 -Junho.......................................
O .** ·
2.7 -Julho ..................................:..... 298 ·
Total de Procesos Julgados................ 948 ·
3. Total Geral dejaneit·o de 199!5 ajullto de 1996~

3.097 Pr·ocessos

* Periodo de Férias dos Auditores.

** Retardamento da Publicação pela SERGASA, por

mais de 30 dias, coincidindo com <'

petiod<.> de paralizaçào da Fiscalizaçã<.>.
Em J:v!aceió, ll de agosto de 1996

U!L~ m~
~~=:cC
.~~~
COO! •NADORA
· .

~-
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Maceló, 5 de agosto de 1996

OG444/96-01.1
Excelentrssimo Senhor

Doutor Fernando Henrique carctoso
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil

Brasma-DF
Excelentfssfmo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa. Excelência para expor
a respeito do esforço despendido pelo Governo do Estado de Alagoas. no decurso dos 19 (dezanove) mesas da atual administra·

ção. com vislas à obtenção da redução de custos. notadamente
no que concerne aos encargos com a folha de pagamento dos
servidores estaduars.
Desde 1~~" de janeiro de 1995, data em que, pela terceira
vez. assumi os destinos político-administrativos do Estado de Ala-goas; não me descuidei, um só momento, de adotar as medidas

que as circunstancias indicaram como indispensáveis ao equado- namento dos problemas socials e financeiros que atingem o Go-

verno e a sociedade do nosso Estado.
Orientou-me, sempre, a consciência do respeito à Ordem
Jurfdica, condição essencial à garantia .dos <ireitos il)dMduafs e
cofetivos, cuja tutela é dever imperativo do Estado.
Assín, prororando preservar os interesses da sociedade, fn..
fin~ente superiores aos de grupos e de cartórios. o atua1 Govemo
do Estado tem usado de todos os maios legais ao seu alcance para
conter despesas. com o objetivo de alcançar a desejada meta do
equillbrio financeiro-orçamentário. Tal equilfbrfo propiclalá ao Estado reinvestir-se de suas finalidades básicas de agente regulador do
processo econõm!co e de promotor do bem público.
Ao âssumir o Govemo do Estado, deparel-me com um
quadro de desOrganização administrativa deveras preocupante, a

saber:
-atraso do pagamento do funcionalismo referente à Gratificação Natalinaf94 (13~t salário), ao mês de dezembro/94 e parte
do mês da novembro/94;
- implantação na folha de pagamento de vantagens pecuniárias instituídas sem a necessária previsão legal;
- pagamento de despesas com pessoal, mediante folhas
suplementares. sem o devido controle da Administração;
- elaboração de cálculos de vantagens pessoais com incidência inadequada;
- pagamento em duplicidade de vantagens sob idêntico
fundamento;
-ausência de aplicação de teta remuneratório, o que resultou na ocorrência de super-sakirfos;
- inexistência de quadro de lotação numérica nos órgãos
da Administração Centralizada e Descentralizada do Poder Executivo;
- enquadramento de servidores em cargos distintos dos
então exercidos, em desacordo a preceito constitucional;
- servidôres admitidos sem a prestação de concurso público, após a vigência da Constituição de 1988;
- ausência de mecanismos de controle de freqOência de
servidores;
- servidores em atividade, percebendo sua remuneração
através de procuradores.
Detectadas tais anomalias, dentre outras uma a uma foram
combatidas mediante eficiente sfstema da administração da elaboração da folha de pagamento e adoção de outros meios da
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controle intemo, consoante adiante se verilica por ordem cronólogica das providências adotadas.
No mesmo dia da posse, em 1 ll de janeito da 1995, incumbi a Auditoria Geral do Estado de realizar-se em caráter dEr urgência, audi\Orfa na folha de pagamento dos Servidores do Estados a
fim de serem apontados as eventuais irregularidades constatadas
e apresentadas as correspondentes alternativas de saneamento,
cujo resultado foi objeto de circunstanciado relatório e as anonnalidades identiflcadas foram sanadas oportunamente.
Na mesma data, este Governo estabeleceu disclplinamencontra-chãqua e cheques-salários dos servidores do Poder Executivo Estadual, condicionando-a à exigência de exibição, no ato do recebimento de documentos pessoais
como a carteira de Identidade, CPF e dorumentos funcionais: TItulo de Nomeação e/ou Carteira Profissional, dentre outros. Decreto ntt 36.419, de 12 de janeiro de 1995.

to para a liberação· de

Indo além, e considerando a necessidade da compatibilização dos ãlSpêndlos com pessoal, com a disciplina constftuciona.J à
época imperante, que limitava o teta máximo da tais despesas em
65% (sessenta e cinco por cento) das receilas correntes Uqukfas.
suspendeu abavés do Deaeto n2 36.422. de 3 de janeiro de 1995
e até decisão filaJ do Poder JudidáriO, a eficácia dos atas de nomeação de candidatos aprovados no concurso público convocado
pelo edital publicado de DOE. ed'IÇáo de 24 de setembro de 1994.
Inobstante, é salutar esclarecer, a Administração vem acatando, de plano todas as decissões do Poder Judiciário. correlacionadas ao caso in ,specie.
Na mesma linha de preocupação. e no intento da redução
da folha de pagamento, submeteu à apreciação do Poder Legfslativo. através da Mensagem nR 2/95, a instituição da Licença Alternativa, a ser concedida a servidor estável, pelo perfodo de 2
(dois} anos. prorrogável por igual espaço de tempo, com direito à
percepção, na sua vigência, de 50% (cinqOenta por cento} do valor da remuneraç:5o mensal, com objetivo de propordonar-lhe
oportunidade para dedicar-se a outras atividades e assim ensejarlhe condições de atuação na iniciativa privada. o que mereceu
adesão significativa por parte dos servidores da administração estadual- Lei n 12 5.670 de 31 de janeiro de 1995.

Acorde, por outro lado, à norma constitucional insculpida
no art. 37, inciso 11. da Constituição Federal de 1988, encaminhou
ao legislativo a Mensagem de nv 3195, datada de 5-1-95, propondo a exclusão do Serviço Público Estadual de servidores admitidos após promul_gação da Carta ~ederal, sem observância à
condição de prévia aprovação em concurso público, iniciativa
que, transformada na Lei n2 5.681, de 20 de fevereiro de 1995,
ensejou a exdusão de 1.224 {um mil duzentos a vinte e quatro)
servidores irregulares.

-Prosseg~indo, suspendeu a admissão de pessoal pelos órgãos da Administração Centralizada, Autárquica e Fundacional,
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Estadual
excetuando-sa as nomeações ou contratações de professores e
especialistas em educação, o provimento da cargos em comissão
e de secretários de escola e daqueles necessários ao funcionamento do CAICS bem assim a nomeação de pessoal de nível superior e médio para área de saúde e o provimento de cargos de
Delegado de Polida- Decreto n2 36. 466 de 8 de março de 1995.
A Gratificação Fazendária atribuída ao pessoal de apoio ~
Secretária da Fazenda, Instituída pela lei n" 5.359 de 2 de julho de 1992, foi reduzida em 50% (cinqüenta por cento), na con·
formidade da Portaria SF ng 126195, de 13 de abril de 1995.
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Através do Decreto n~r 36.503, de 24 de abril da 1995, vedou ao servidor público a percepção de gratificação pela presença

em sessões, de órgãos de deliberação coletiva.
Expediu, ademais, o Decreto n° 36.504, também de 24 de
abrD da 1995, suspendendo a concessão de férias com a percepção do adicional correspectiVo, facuttada a sua autorização desde

que feita opção pela transferência da paga deste, para o exercfcio __
~arl-º.t.aQ_da..sua..concessão.-Ato.e~e~ue·foi- comptel't'mfitãdÓ
com a edição do Decreto n 2 ,36.823,
28 de dezembro de 1995.
Em abril de 1995, detennlnei a reaüvação da Comissão

aa

de Arumulação de cargos que se encontrava com os trabalhos
praticamente paralisados. Constituída de Procuradores de Estado

e servidores qualificados e experlentes, apresentou considerável
lrabalho na apreciação e apuração dos processos submetidos à

sua análise.
Entre as medidas, nesse âmbito, postas em prática pelo
Poder Executivo, julgadas indispensáveis para o equacionamento
dos problemas financeiros que atingem não só o governo e a laboriosa classe dos servidores públicos. mas AJagoas como um
_todo, houve por bem editar o Decreto n2 36.640. da 21 de agosto
da. 1995, que proibiu a paga cumulativa, a servidores inativos, de
proventos com vencimentos ou salários.
· Estnbada no diploma referido, a Comissão de Acumulação
da Cargos fez suStar o pagamento a serVidores aposentados que
mantinham, em caráter pennanente, nova relação empregatrcift
com o Estado, por opção daqueles que se manifestaram dentro
do piazo fixado no aludido regulamento, e compulsoriamente em
referência aos que não atenderam ao seu chamamento.
A Comissão de Acumulação de Cargos iniciou no exercfcio
passado a.anáJisa do cruzamento da folha de pagamento doEstado·com outros órgãos e entidades das esferas federal, estadual
e municipal: Na expectativa de promover ao coleglado ação mais
efetiva, e assim agilizar os trabalhos a ele a fetos, foi editado o Decreto n 2 36.868, de 20 de março de 1996, dando nova redação a
dispositivos do Decreto n~ 34.980, de 18 de Julho de 1991, que regula a ComiSsão de Arumulação de Cargos.
Em obediência à nova disclplina foi constitufda uma nova
Comissão de Acumulação de Cargos. presidida por Procurador
. .:;te eStado e Composta de advogados integrantes das estrubJras
_qQ a~rquias e fundações. públicas. sendo fixado prazo de 180
.(cel)tçl,e.qitenta) dias para adoção de medidas visando,à apura. ção das a.a,~mu~ções ilídtas, com a imediata suspensão da. paga
. das. ramuneraçõ~ inde.~amente percebidas por servido('es. Em
· conseqOência. encontran:J-.59 susp~ os pagamentos .de. 823
(oitocentos -e vinte e três) servidores até a definitiva decisão do
colegiado.
·

Aliás, objetivando amplfar a atuação do referido órgão, o
Secretário de Estado da Administração, através do Of. SEAD/GS
n 12 120/96, de 3 de julho, solicitou à Dr' Cláudia Maria CoStin, Se. ctetária Executiva do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado .a remessa de arquivo em meio magnético dos ser. vfdores públlêos federais, lotados em órgãos ou entidades sedia·
dos no Estado de Alagoas, no que ainda não foi atendido, apesar
de, no mesmo.e)(l)ediante, haver remetido à mencionada Secretaria Executiva o arquivo dos dados cadastrais dos servidores públicos do Estado de Afagoas. para efeito de detecção de possíveis
C3S9S da acumulação il(cita de cargos públ"icos.
Pretendendo estabelecer controla efelivo dos atos praticados em nome da Administração Pública, considerando as disposições do·art. 4 12, inciso IX, alinea a, da Lei Complementar n° 7, de
18 de julho de 1991, determinei que a Procuradoria Geral doEstado, na qualidade de órgão superior de coordenação e supervi~
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são administrativa da Advocacia Geral do Estado, emita pronun·
clamento condusivo nos processos que envolvam atas de aposentadoria, reserva remunerada, reforma, auxmo invalidez, pensão. tra.nsferênda, redistribuição, promoção, cessão e outros
afastamentos, aumento de carga horária, além de contratos e
convênios, dentre outros- Portaria Governamental n12 734, de 26
. ~~rnaio deJ.995_ ------- ----·-· ·
.'(
Como medida moralizadora destinada a compatJbiRzar a
despesa com a receita. encaminhei à Assembléia Legislativa Estadual proposta de emenda constitucional que culminou com a
promulgação da Emeflda Constitucional n2 12, de 30 de maio de
1995, a qt.iru estabelece teto remuneratório, de modo que nenl)_um ...
servidor público estadual civi~ ou militar, ativo ou na inatividade
pode perceber remuneração do cargo superior a R$6.000,00 (seis
mil reais) brutos mensais, além de vantagens de caráter individual
até o nmite de 60% (sessenta por cento). Com este ato, extinguiram~se os super-salários em todos os Poderes constitu!dos do

Estado.
A título de exemplo, a diferença exfstente entre a menor e
a Jllafor remuneração pagas pelo Estado de Alagoas estava na
oportunidade em que assumi o Governo na correspondência de
1/320 (um para trezentos e vinte inteiros). Atualmente essa correspondência é de 1185.71 (um para oitenta e cinco inteiros e setenta e um centésimos).
Quadro Demonstrativo

Maior
Menor
Remuneração Remune~ão

Sik.açãoAnBior
Situação Atual

Diferença

70,00

22.400,00

320vezes

. 112,00

9.600,00

85,71 vezes

Na finalidade .de conforrnizar a despesa com o funcionalismo pú"'ico, sancionei a Lei n 12 5.698, de 2 de junho de 1995, reduzindo de 55% (cinqúenta e cinco por cento) para 20% (vinte por
cento), o valor da gratificação atnbuida ao servidor. efetivo. enquanto investido em cargo em comissão, quando optar pelo vencimento do cargo permanente.
Çlente de que se impunha a adoção de providências efetivas capazes de conter o crescimento da folha, ainda no texto da
Lei n 2 5.698, foi transformada .a g~ficação adicional por tempo
de s,erviço, de anuênio para quinquénio, vigorando a partir de 2 de
junho
1995 e computando até o limite de 35%, (trinta e cinco
por cento), córr8spondente a 7 (sete) quinquênios. Medida, aliás,
apenas recentemente cogitada pelo Governo Federal para aplicação aos seus servidores.
. Outra medida adotada, a Emenda ConstitUciona,t nl:! 14, de
27 de junho de 1995. elevou para 5 (cinco) anos consecutivos ou
1o (dez} anos interpolados o prazo de exercido de cargo em comissão, para efeito de aposentadoria, em caso de opção, com
proventos calculados sobre este cargo exercido.
Com a vigência do Decreto n2 36.604, de 14 de julho de
1995, foi determinada a exclusão da folha de pagamento do Estado, dos servidores ativos e inatiVos do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN, porquanto a Autarquia dispõe de recursos
próprios suficientes para custear as despesas com seu pessoal.
Ciente de que alguns setvidores públicos não compareciam habitualmente ao locai de trabalho, com ausências constatadas por 30 (trinta) dias durante o mês ou mais de 60 (sessen!{l)
dias intercalados, durante 1 (um) ano, infringindo, dessa forrn<
dispositivos legais, decidi, através do Decreto n 2 36.619, de 24 de

ae
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julho de 1995, instituir Comissão Pennanente de Inquérito, encarregada de proceder à apuração de casos de abandono da cargos

tes de bansposição de cargos ao arrepio da legislação supramencionada.

no âmbito da Administração Genbalizada Estadual e desde que

A Comissão, ao final de quase nove meses de trabalho,
concluiu pela iiTegularidade na prática de alguns a tos admi~istraU
vos, o que motivou o Governo do Estado a editar o Decreto n•
36.836, de 17 de janeiro de 1996, descons1i1ulndo posições ltmcionais consideradas dissonantes com a disposição normativa
corresponden1e.

evidenciada a infração. Estabeleci procedimento para o trabalho a
ser desenvolvklo e estendi as regras do Decreto às Autarquias e
Fundações Públlcas. Respeitado o princípio constitucional do ccmtraditório e, acolhendo as propostas da Comissão, demiti diversos
seiVidores incursos nas sanções previstas no Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civis Estaduais, das Autarquias e
das Fundações Públicas Estaduais.

Na persecução da necessidade de ser alcançada uma redução nos gastos com pessoal, editei o Decreto n 12 36.647, de 23

de agosto de 1995, suspendendo, provisoriamente, a partir do
mês de agosto de 1995, os pagamentos das vantagens pecuniárias adiante elencadas, para o fim específico de eXãme, em relação a cada caso concreto, da caractelização dos pressupostos legais de auferimento, como citarei:
·- quinquênio

de cáJculo privilegiado;

-incentivo de interiorização;
- adkional da insalubridade;

- serviços extraordinários;
- adicional de cursos da aperfeiçoamento;
- gratificação de zona rural e de diffcil acesso;
-gratificação de estudos adldonals;
- horário suplementar e tempo integral;
-adicional de periculosidade;
- produtividade;.
-auxílio-creche;

-bolsa de estudos;
- se(\liços extraordinários da Polfcia Militar.

A determinação governamental supra resultou na detecção
e lmeõaata susPensão de diversos casos de auferimento das vantagens indevfdas por servidores, porque concedidas sem quaJ..
quer lastro jurfdico.
Detenninei, outrossim, ao Comando Geral dà Polfda Mirltar, a redução, em SOo/o (cinqOenta por cento), das despesas relativas ao pagamento de Diárias de Operacionalidade conteiidas
aos seus integrantes, tomando-se por base, para efeíto de cálculos, o valor dos dispêndios correspondentes, ocorridos no mês de
julho de 1995.
Solidários ao ânimo de ver reduzida a despesa com pes-soal, o Governador do Estado, o Vice-Govemador e todo o Secretariado, espontaneamente, renunciaram à percepção de 20% (vinte por cento) da remuneração dos cargos que exercem. Ato formalizado mediante documento publicado no Diário Ofidal do Estado, edição de 9 de janeiro de 1996. Assim, o Governador do Estado passou a perceber, mensalmente, R$5.100,00 (cinco mil e
cem reais) e os demais A$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
brutos..
A Lei n~t 5.464, de 25 de janeiro de 1993, que instituiu o
Plano de Cargos e Vencimentos do Serviço Civil do Poder Executivo, e as Leis n.11s 5.538, de 15 de setembro de 1993 e 5.599, de 7
de janeiro de 1994, suplementares primeira, traçaram diretrlzes
sobre transposfção de servidores mediante acesso ou enquadramento.
Ciente de que ocorreram enquadramento e acessos sem a
estrita observância aos ditames legais. redundando em crescente
prejufzo para o Erário, este Poder Executivo, através da Portaria
n~t 605, de 25 de abril de 1995, nomeou uma Comissão de Revisão de Enquadramento, constituída por Procuradores de Estado
com a finalidade_especifica de rever atos administrativos resuJtan·

Usando dos meios legais ao meu alcance para conter as
despesas, detenninei suspensão do regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais,_ em ralação aos servidores de Nível
Superior, da Administração CeR1ralizada, Aulárquica e Fundadona! PúbriC8. com exclusão daqueles do quadro da Secretaria da
Educação e do Desporto, e os da Secretaria de Estado da Saúde
que atuem nas áreas de urgência, emergência e plamonistas Decreto n~t 36.840, de 23 de janeiro da 1996.
Deddl, também, pela desalivação das Subdelegadas de
Polfcia, na Capital e no Interior do Estado, com a conseqüente ex~
tiQçâo da figura do SUbdelegado. ato que ocorreu com a edição
do Decreto n" 36.838, de 22 de janeiro de 1996.

Ainda com o obfetivo de.encontrar soluções para minimizar
suas despesas com pessoal, o Poder Executivo submeteu ao crivo do Poder Legislativo a extinção de 11 {onze) cargos de Subsecretários de Estado, do Serviço CMI do Poder Executivo, integrantes das estruturas das Sea'etarias da COmunicação SociaJ. da
Cultura. de Turismo, da Justiça, de Segurança Pública. do Trabalho e Ação Soc:fal, de saneamento a Energia, de Transporte,
Obras e Recursos Naturais. da Indústria e do Comércio, Estadual
de DesenvoMmanto Matroporrtano e Extraordinária de Recursos
Hfdrk:õs e Irrigação, Por considerar que, embora salutares para o
funcionamento de tais Secretarias, os gabinetes dos titulares das
respecUvas Pastas poderiam suprir a ausência do _aludido cargo.
sem prejufzo pa1a a sua regular atuação - Lei n~t 5.806, de 31 de
janeiro de 1996.
Objetivando a redução da estrutura organizacional do Poder Executivo, foi extinta a Secretaria Estadual da Desenvolvimento Metropolitano, resultando na desaparição dos cargos de
provimento em comissão e funções de ~nfiança. que Integravam
a sua estrutura, bem como o cargo de secretário de Estado -'Lei
n" 5.808, de 21 de fevereiro de 1996. Foram, ainda, 'desc:ttivadas,
como medida proviSÓria, as secretarias da Turismo e'Extraórdrnária de Recursos Hfdricos e Irrigação. resultando na vacância de
32 (trinta 8 dois) cargos de provimento em comissão. ar inclufdos
2 (dois) de SecretáriOS dã EStado. além de divarsâs· funções de
confiança, incidindo, destarte, na diminuição de gastos e na racionalização dos serviços. sem comprometer o desenvoMmento das
ações nas áreas de turismo e irrigação. De feito, as atividades
qüe lhe eram afetas foram absorvidas. respectivamente, pela Em~
presa Alagoana de Turismo e pela Secretaria de Agricultura, me-diante os tennos do Decreto n• 36.907, de 20 de maio de .1996.
enquanto não aprovadas as Mensagens sob n 12s 11196 a 12/96,
remetidas ao Poder legislativo Estadual, propondo a extinção de
ambas as Secretarias de Estado.
Acolhendo sugestões oferecidas pela ComiSsão Especial
que constitui, sob a presidência do Vice-Govemador Manoel Go-- mes de Barros e composta por integrantes do Primeiro Escalão
do Governo, de alto nfvel e elevada qualificação profissional, com
o objetivo de apresentar aHemativas para a promoção do saneamento financeiro da_ AdministraçãO PÚblica estadual, foram extintas várias vantagens remuneratórias desproVidas de previsão 1&.
gaJ e, outras, pelo se.u relevante alcance, foram devidamente normatizadas com redução em, aproximadamente, 20% (Vinte por
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cento) dos valores outrora atribufdos. Tal normalização foi proce-dida através das Leis n" 5.813196,5.815196,5.816/96 e 5.818196,

todas de 12 de março do corrente ano.
Foi promovida a redução da remuneração atribuída aos
cargos de provimento em comissão do Serviço CMI do Poder
ExectJtivo,. das Aularqulas 9 Fundações Públicas, institurdas 9
mantidas pelo Estado da Alagoas, no percentual da 20"k (vinte

porcento), na forma estatuíd3.. na Lei n•5.814, de1 1 de março de
1996, com eficácia a partir da 2 (dois) do supraci1ado mês, data
da sua pubücação.
Na Intenção da dotar o Instituto de Previdêncta e Assistência dos Servidores do Es!ado da Alagoas das oondlçõas indispensáveis aos encargos que lhe são cometidos e que refletem direta·
mente no bem-estar social dos próprios servidores. encaminhei a

Mensagem ns: 5196, à assembléia Legislativa Estadual no sentido
da alterar a alíquota da contribuição mensal destinada ao custeio
daquela entidade previdenciária de 8% (oito por cento) para 11%
(onze por cento) ao mês e mantido o mesmo percentual para o
segurado f;u:ultativo, qual seja, da 16% (dezessals por cento), a
qual acolhida resultou n~ sanção da Lei n2 5.819, de 12 de março
-de 1996,com vigência a partir~e 1!tde ju~ho de 1996.
Objetivando dotar cada órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual do efetiVG necessário ao seu ideal funcionamento,
como medida de modernização administrativa, foi iniciado o processo d~ fixação de lotação genérica e especffica de cada .entljt
referido, resultando, até o momento, em 2.900 (duas mil e. nove-cântts) lOtações, mediante a expedição de vários decretos.
· Os cargos exc·edent8S -dãs referidas lotações, num total,
até esta data, de 578 (quinhentos e setenta- e oito). foram considerados desnecessários e seus ocupantes imediatamente postos
em disponlbiDdade remunerada.
· · ~ia-se que, promulgada a Refonna Administrativa pelo
Con'gresso Nacional, cOm. a manutenção da proposta da Presidência da República a respeito do novo tratamento remuneratório
a Ser dado ao instituto da disponibilidade, as providências aludidaS venham a gerar economia aos cofres estaduais.
Além do elenco das principais medidas adotadas, retro referidas, na busca do equilíbrio das finanças públicas, o Estado
promoveu Ações Diretas de Inconstitucionalidade de todas as normas· qu& afetam a Constituição, bem como remeteu ao Ministério
Público·todos·os processos que revelaram a prátba de atos·ilegais,
que tenham ocoiTido na atual ou em Administrações anteriores.
Outras medidas de redução de custo foram adotadas, afe-~o, .Principalmente as. despesas. de custeio, que merecem
menção. Ass/m,,em 3 de agosto de .1995, ati'avés do Decreto o!t
36.629, detenninei a redução das despesas de custeio e investimento, na Administração Centralizada, no percentual de 50% (dnqQe.nfa por. cento), excetuando-se da medida as Secretarias da
Educação e do Deporto e a de Estado da Saúde.
As mordomias e a chamada "Verdade secreta• foram extintas. O PaláciO Floriano Peixoto serve como Unidade Administrativa. Sua parte residencial está desativada. O Governador reside,
com sua família, em apartamento próprio e suas despesas pessoais e familiarês não custam um real' aos Cofres Estaduais. Aboliram-se, igualmente, festas e recepções ofldais às expensas do

Erário.
O helicóptero pertencente ao Estado não mais setve de
meio de. transporte para autoridades. Vem sendo utilizado única e
a'xdusiv<lmente, em ações específicas da Polida Militar e do Cor~
po da Bombeiro.
Pela Portaria n!t 960/95, do Governador. todos os órgãos
da Administração Pública Estadual, direta e indiretamente, _fica·
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ram obrigadas a suspender, de fonna absoluta 9 por tempo indetenninado, a concessão a particulares, pessoas físicas ou Jurídlcas. dé passagens. ajuda ou auxilio financeiro da qualquer valor.
A medida não se apUca às hipóteses de:
a) comp~ de passagens e concessões de diárias a ~nclo
nários estaduais que, em objeto de serviço, tenham de se ausentarda sede;
b) compromissos assumidos como contrapartida em convênios e ajustes finnados pelo Poder Público.
Determinei ao Secretário da Fazenda, através do Offclo nlt
7195, que sejam Imediatamente sabrestados todos os processos
de pagamento a empresas fom"ecedoras do Estado e referentes a
exercfcios anteriores, até à condusão de auditoria contábil em todas as áreas do setor público estadual.
Foi encaminhada aos dirigentes dos órgãos do Poder ExecutivO a CircuJar n~t 18/95, que detennina a cessação da prestação de serviços por pessoa ffsica, sem vínculo empregatício ou
funcional, de modo a remover, definitivamente, irregularidades cometidas em Governos anteriores.
Coibindo uma prática Ião velha quanto condenável, proibi,
tenninantemente, uso_s indevidos das viaturas oficiais· do Estado,
d9 modo especial dos denominados carros de representação.
À excação dos varados que prestam serviços 4111Peciais
nas áreas de Segurança Policial-Militar, de BombeiroS; da Saúde
e do Fisco, somente em estrito objeto do Serviço Público é permitida a utilização de vela.Jios pertencentes ao Estado, fora do horário da a>q>edienta.
Essa diretriz, emergencial a necessária, resultou no fato de
que até mesmo alguns dos atuals Secretálios de Estado usam
meios de transporte pessoais próprios, pois não dispõem de carrOs oficiais de representação para os seus deslocamentos.
- ~ Senhor Presidente,
Evidencia-se pela presente exposfção a gama de medidas
levadas· a efeito pelo seu Governo, com o intuito de propiciar drástica redução das despesas do Estado, notadamente com a remutais medidas não fossem adota~
neração de seus servidores.
das, certamente teria sido imptantada, definitivamente, a ingovernab1iidãd& desta Unidade da Federação.
É de bom alvitre esclarecer que, apesar das ProVidências
tomadas, a folha de paQarriento dos servidores do Poder ExeruHvo, no perf~ de dezembro/94 a março/96 (último mês pago}
teve um crescimento, em valores absolutos, de 46.28% (quarenta
e seiS inteiros· a vinte e' oito centésimos por cento). COnsiderando
que. no mesmo perf~o. a variação da Taxa ReferenciaJ (TA) foi
de 38,42% (trinta e oito inteiros e quarenta e dois centésimos por
cento), o crescimento relativo da mendonada foJha, nos quinze
meses indicados, foi de7,86% (sete Inteiros e oitenta e seis cen- ·
tésimos por centO).
'
·
·
·
Os acréscimos sofridos pela folha, que sobrepujaram as
medidas de redução citadas, foram, em sua· quase totalidade, decOrrentes de exlgêncfas estabelecidas pelo Slstema COnstitucio- ·
na! Federal, como veremos:
•
A mais substancial elevação da folha de pagamento velo a ·
ocorrer a partir da fixação, pelo Congresso Nacional, da remune:. ·
ração dos Senhores Parlamentares Federais, para a legislatura
Que teve Início em 1'} de fevereiro de 1995, elevando-a em, aproximadamente, 95% (noventa e cinco por cento), em plena fase de
estabilidade monetária, decorrente da instituição do Plano Real.
Com efeito, ao suporte da Enienda Constitucional Federal n~t 1, de ·
31 de março de 1992, a Assembléia LegislatiVa Estadual, de prorF ·
to, elevou remuneração dos Senhores Deputados Estaduais, confonne Resolução n!t 386, de 16 de janeiro de 1995, na mesma

se
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-proporção, o que findou por aproveitar aos secretários de Estado
e autoridades equivalentes do Poder Executivo, aos membros do
Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério PtJblico,
bem como aos Procuradores de Estado, aos Procuradores junto
ao Tnbunal de Contas, aos Delegados de Polfda e aos Assesso-

ras para··Assuntos Criminalísticos, abrangendo servidores ativos e
!nativos, bem como pensiorústas.
A partir dessa providência, como seria da

~~

s9 esperar, regis-

trou-se um incremento da folha de pagamento da ordem de
21,74% (vinte e um inteiros e setenta e quatro centésimos por
cento).

Ora, o impacto financeiro não poderia ser mais devastador, considerando a época desfavorável de sua aplicação, porque fnfcio de ano, quando o comércio registra a sua pior fase,
também agravada em função de obrigações pendentes, a serem cumpridas, aclvlndas de Govemos anteriores.
No mês de maio do ano pretérito, o Governo do Estado,
preocüpado em dar cumprimento ao disposto no art. 212 da
Constituição -Federal, referente à aplicação de? pelo menos,
-25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências na manutenção
e desenvolvimento do ensino, bem como em fazer justiça aOs
Integrantes das categorias funcionais Professor e Especialista
em Educação, do Magistério Estadual de 12 e 2 2 Graus, cujos
vencimentos encontravam-se de há muito defasados e não condlzeAtes com a relevância e a dignidade das funções que exercem; encaminhou ao Pod9r Legislativo a Mensagem sob n 11
023195, que resultou na aprovação e conseqüente sanção da
Lei n 2 5.69?.. de 1 de Junho de 1995, cuJos efeitos financeiros
retroagiram a 1 de maio do referido ano. Em decorrência, a folha de pagamento dos Docentes e Especialistas em Educação,
que até o mês de abril importava em A$4.567.283,03 (quatro
milhões, quinhântos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e
três reais à 'três centavos). a partir do mês de maio cresceu a
R$7.726.24Q.32 (sete milhões, setecentos e vinte e 'seis mil, duzentos e. quarenta reais e trinta e dois centavos), implicando,
destarte, um acréscimo direto de despesa na ordem de
R$3. 158.927~9 (três milhõ~s. CBIJtO cinqüenta e oito mil, novecentos e, c;inqO.enta sete: reais e vinte e nove centavos).
EVidencie-se que o mesrrlo diploma legal - Lei n 2
5.695/95 disciplinoU a Gratificação de Incentivo à Incentivo à
EducaçãO - PROeo; instituída pela Lef n 2 5.573, de 29 de dSzembro Qe 1993, elevando o seu percentual' de 50% {cinqüenia
por canto) para 60% (sessenta: por cento) do vencimento-base
atribufdo ao.cargo ocupado. Tal estatuto, por outro lado, definiu
com precisão os destinatários da vantagem, restrigindo-a aos
Professore~ e Espf:lcialistas em Educação, enquanto no efetivo
desempenho das funções típicas dos cargos de titulares.
Ademais, em cumprimento à determinação Constitucional, em janeiro de 1995, tive de elevar o menor vencimentobase, atribuído aos servidores públicos. ao valor do salário-m rnimo, nacionalmente unificado, fixado pelo Governo Federal em
R$70,00 (setenta reais), o que causou considerável impacto na
folha de pessoal, tendo em vista o grande número de servidores
beneficiados com tal providência.
Por outro lado, a elevação do valor do salário-mínimo de
R$70,00 (setenta reais) para R$1 00,00 (cem reais), fixado para
vigorar a partir de 12 de maio de 1995, foi adotado no âmbito do
funcionalismo estadual, em forma de abono, a fim de se evitar
maiores acréscimos de despesa, contendo-se em conseqOên·
cia, os valores das vantagens incidentes sobre o vencimentobase, consoante a Lei n 2 5.697, de 2 de junho de 1995.
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Assim, a Imperiosa necessidade de o Governo do Estado
dar cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional Federal
n 11 1, de 31 de março de 1992 e aos arts. 39, § 2a, e 212 da
Constituição Federai, foram as causas motivadoras dos maiores
indicas de acréscimo sofridos pela folha de pagamento dos servidores estaduais, ao longo do exarcfcJo de 1995.
'(

~A

Partir de junho/95 até abril/96, mês de referência em
que se encontra em execução a folha de pagamento, já tendo
sido paga a remuneração da maioria dos servidores, obteve-se
o inrcio do dec!fnio de seu valor. No período indicado, em valores absolutos. houve um decréscimo de 4,40% (menos quatro
inteiros e quarenta centésimos 'POr cento). Se considerarmos
que a variação da Taxa Referencial {TR), ocorrida no mesmo
prazo, fof de 19,36% (dezanove inteiros e trinta e seis centésimos por cento), constata-se, que, em valores relativos, a redução da folha atingiu o percentual de -23,76% (menos vinte e
três inteiros e setenta e seis centésimos por cento}.

Verifica·Se, por outro lado, que a folha de pagamento dos
do Poder Executivo, nos três primeiros meses da
1996, apresentou um decréscimo em valores absolutos de 3,14% (menos três inteiros e quato12e centésimos por cénto) e
tende a decrescer mais ainda ao longo dos meses subseqOentes. em faca da implementação de novas medidas em estudo. ·
~rvkfores

indi-

É de se frisar que as ações adotadas e os números
cados restringem-se ao Poder Executivo, porquanto, lamenlavelmente, este Poder não dispõe dos elementos conCernentes
aos Poderes legislativo e Judiciário que, usando das competências que a Constituição lhes aSsegura, exercem a adminis-tração plena de suas folhas da pagamentos da servidores com
a Independência que lhe são peculiares.

o

elenco de medidas explicHadas neste ctocum8n1ó, corlcretas, emergenciais e sob o pálio da legalidade, traduz o consciente e efelivo empenho do meu Governo no sentido de viabilr- ·
zar o indispensável equilibrio das contas públicas estaduais e de
repor os vaJores éticos que devem nortear a gestão dos negócios
públicos. em Alagoas.
São providências que visam, exdusivamente, ao interesse

públl~ iegrtimo.
·
Embora drásticas, algumas, elas são impostas pelo dever
da resgatar ~ própria govemabilldade do Estado, ameaçada por
fatores conjunturais diversos.
Está,. Senhor Presidente. sobejamOOte exposta, pelo pre-sente, a ·efeliva ação moralizadora do meu Governo, na tentativa
de obter a redução de custos com vistas ao equilfbrio financeiro
do Estado de Alagoas.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
mais elevados protestos de estima e sUperior consideração. :... Divaldo Suruagy, Governador.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência comunica ao Plenário que se encontram à
disposição dos Srs. Senadores os avulsos do Parecer n• 16, de 1996-CN, concluindo pela apresenta- .
ção do Projeto de Decreto Legislativo n• 77, de
1996, que "aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercfcio financeiro de 1994"
(Mensagem n• 197, de 1995, do Congresso Nacio-
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nal, que encaminha as contas do- Governo relali\iás
ao exerclcio financeiro de 1994).
A matéria será inclulda em Ordem do Dia oportunamente.
O ·sR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercicio, Senador Romero Jucá.

É lida a seguinte:

COMUNICADO

·Tendo expirado o prazo da licença para tratamento de saúde a mim concedida a partir de 12 de
-abril do· ano em curso, tenho a satisfação de comunicara V. Ex". o meu retomo às atividades legislativas
a partir de quinta-feira próxima passada, dia 15 do
corrente mês de agosto de 1996.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1996. -'
Senlldor carJos Patrocínio.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expe.
.
diente lido vai à publicação.

O SI:!. EDISON LOBÃO..:. Sr. Presidente, peço
a palavra, cqm base no art 14, VIl, do Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
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Diz a revista no titulo da matéria: •o BC é uma
caixa preta e tapada". No curso da matéria está dito,
mencionando o relatório do Tribunal de Contas, que
'desde 1987, sabia-se que a carteira do NaCional
era de má qualidade'. Explica-se, então, qu~ nove
mil contas estavam eivadas de irregularidades e que
diziam respeito a aproximadamente R$590 milhões,
cerca de 55% de todo o capital movimentado pelo
Banco Econômiço. O mesmo relatório faz, também,
alusão a diversas operações de outras instituições
bancárias.
·
•
Esse relatório, Sr. Presidente, será examinado pela Comissão de Fiscalização e Controle, que
faz parte da estrutura do Senado Federal, para
que esta Casa tenha, de fato, um conhecimento
estreito e completo de tudo quanto aconteceu no
sistema financeiro nacional e a participação ou
omissão do Banco Central em muitas dessas ques-

tões.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ e'õncedo
a palavra ao Senador Joel de Hollanda ·
·

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, um dos problemas mais
graves com o qual o Brasil vem-se defrontando,
nos últimos anos, tem sido a superlotação carcerária. O fato de que o número de detentos é muito
superior à capacidade das penitenciárias em acolhê-los tem resultado em seguidas rebeliões, com
várias conseqüências negativas, como aprisiona-

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, no inicio do mês de março de 1996, a
Comissão de Fiscalização e Controle, recebendo
inúmeras solicitações de seus membros integrantes,
pediu ao Tribunal de Contas da União que realizasse uma auditoria no Banco Central, para que f~easse
determinada a sua participação ou omissão nos
acontecimentos que, naquele instante, tanto afligiam
o Brasil, por conta dos descaminhos por que andavam os bancos privados e até os estatais.

mento de reféns, mortes e danos ao património
público. Ademais, a regularidade com que as rebeliões ocorrem desmoraliza a segurança das prisões, estimulando novas insurreições por parte dos
presos e transformando o sistema carcerário brasileiro em verdadeiro barril de pólvora. Em Pernambuco, por exemplo, tenho visto de perto o pungente drama dos familiares de reféns, de policiais e de
presos, bem como a apreensão da população em
ge-ral, que se repete a cada rebelião nas prisões
do Estado.
·

O Tribunal de Contas trabalhou durante cinco
meses, atendendo a nossa solicitação e, agora, encaminha ao· Congresso Nacional, à Comissão de
Fiscalização e Controle, da qual sou Presidente, o
relatório sobre as suas investigações naquela instituição. Esse documento encontra-se na Comissão e
ainda não foi distribufdo ao relator, mas verifico que
uma revista de grande prestigio nacional já publica
um resumo de suas páginas, embora seja um documento secreto, sigiloso.

O úHimo censo penitenciário mostrou que, no
Brasil, existem 144 mil presos ocupando 60 mil vagas existentes. Portanto, há mais do que o dobro de
presos em relação ao número que caberia nas penitenciárias. Daí resultam as condições subumanas, o amontoamento de pessoas, a dificuldade de
recuperar o detento e o estímulo ·às rebeliões. Tão
séria é a situação que algumas medidas paliativas
foram tomadas recentemente pelo Governo Federal, como, por exemplo, a concessão de indulto
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para 11%dessespresos,consideradosdebaixapericulosidade. Entretanto, é certo que isso não resolve nada, antes tenta aliviar um pouco a pressão da
população carcerária, ao custo de aumentar a inseguran~ da sociedade e de estimular pequenos crimes, uma vez que se cria a imagem de que não
mais serão punidos.
As soluções definitivas para 0 problema, todavia, somente se produzirão a médio prazo. Um primeiro modo de atacar a questão, é óbvio, passa
pela construção de mais presídios. A realidade impõe essa medida que, mais cedo ou mais tarde, terá
de ser tomada. Uma outra solução, contudo - muito
mais barata, mais eficaz, mais racional e mais human"! até -, refere-se à educação dos presos. Pois é
incontestável que grandíssima parte da pressão
_que sofrem as penitenciárias brasileiras advém do
fato, reconhecido por todos, de que o sistema penitenciário não recupera os presos. Nesse item,
como em outros, sua eficiência é escandalosamente baixa. Assim, muitos dos presos, depois d~
cumpri rem suas penas, voltam para a vida do crime
reingressam nas penitenciárias, dificultando
seu esvaziamento:

e.

Infelizmente, as prisões brasileiras, muito longe de se~m lugares de ressocialização do detento, são verd!ideiras escolas do crime. Nosso desafio, nesse sentido, deve ser promover uma radical
transformação: as penitenciárias devem converterse de escolas do crime em escolas da vida, em
que o preso tenha acesso aos meios educacionais
que lhe transmitam valores de convivência social
pacífica e que lhe proporcionem um lugar na sociedade, de onde possa retirar seu sustento e, dessa forma, afastar-se em definitivo das seduções de
uma vida criminosa.
A esse propósito, caiu-me nas mãos um documento muito interessante, com o título de Saídas
para a Massa Carcerária, foi produzido pelo Instituto
de Pesquisas Avançadas em Educação, com sede
no Rio de Janeiro, e vem assinado pelo seu Presidente, o Sr- João Roberto Moreira Alves.
A questão central que o curto documento mencionado procura responder é a seguinte: "Como dar
condições de sobrevivência aos egressos do sistema penal?" A resposta oferecida, - com a qual estou
de acordo, - tem a ver com a educação, ministrada
com a finalidade de que o ex-detento possa prover
seu sustento quando vier a sair do cárcere.
Hoje, no País, são poucos os estabelecimentos
penitenciários que possuem escolas, e não mais do
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que 10% da população carcerária estudam. No entanto, pesquisa realizada pelo anteriormente citado
Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação
apurou que 97,5% dos internos dos presídios têm interesse em atividades educacionais. Dessa forma, o
que acontece é que, conquanto os presos anseiem
por aprimorar sua condição para seu futuro regresso
à sociedade, o Estado sonega-lhes meios adequados para isso. .
.
O documento a que. venho fazendo referência
é bastante realista no seguinte ponto: o de que os
presos devem ser preparados para serem profissionais autônomos e microempresários, eventualmente
até profissionais liberais. Isso porque o ex-detento
carrega um estigma muito forte, que o impede de
conseguir uma colocação no mercado de trabalho
fohnal. Quase nenhum empresário, grande ou pequeno, aceita empregar um egresso do sistema penitenciário. Dessa forma, o destino do ex-detento
acaba sendo o mercado. informal de trabalho, com
seus baixos níveis de remuneração e com sua falta
de proteção legal e de benefícios sociais.
Por canta disso, seria de máxima importância
que, dentro de um programa de educação aos presos, se tivesse acesso a informações sobre o mercado de trabalho. Informações dessa qualidade são
levantadas pelas secretarias de trabalho de vários
Estados brasileiros e pelos Sines (Sistema Nacional
de Emprego) estaduais. A disponibilidade dessas informações aos gestores dos programas educacionais nas penitenciárias e ao.s presos resultaria em
maior grau de efiCiência para que, no caso de treinamento profissionalizante, se escolhessem os cursos
que permitissem a esses preses ingressar em um nicho existente do mercado de trabalho.
Outro ponto defendido pelo documento do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação' referese à criação de linhas de financiamento, por parte do
Poder Público, para apoiar os empreendimentos de
ex'<letentos, seja em regime cooperativo ou individual, pois a falta de um capital mínimo muitas vezes
embaraça o nascimento dessas iniciativas.
Meu objetivo, ao discursar hoje nesta Casa, foi
extemar toda minha preocupação e minha angústia
em relação a esse problema gravíssimo que está a
merecer o melhor de nossos esforços há .muito tempo: o sistema penitenciário brasileiro.
Todas as informações que resultaram da realização do último censo penitenciário demonstram Q.
quanto as penitenciárias brasileiras são discriminatórias, uma vez que práticamente só as pessoas po-

00162.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

bres são presas, e quanto são ineficientes em recuperar os detentos para o retomo ao convívio em se-'
ciedade. Por sua vez, a superlotação das prisões
tem resultado em constantes rebeliões dos presidiários, que colocam em risco as vidas de pessoas inocentes, tomadas como reféns.
A educação e o treinamento profissional, incluindo-se o apoio aos empreendimentos dos presos
fibertos, deve ser o farol a guiar as iniciativas no
sentido de assegurar meios materiais de sobrevivência aos ex-detentos, impedindo, dessa fonna, que
eles voltem a incorrer em novos crimes e retomem
às prisões já saturadas.
Era o que tinha a dizer.
PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador;_Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e nobres Colegas, na última semana discorri aqui sobre a imprevidência e"'!
que nos encontramos diante de calamidades no
País.

O SR.

Quando acontece uma enchente, um vendavai ou algo parecido, quer no âmbito do Governo

Federal, dos Governos estaduais ou mesmo municipais, somos pegos de 'calças curtas'' como se
diz na gíria.· Não somos previdentes em relação a
isso.
Dessa forma, apresentei uma proposta, e
hoje venho complementá-la, com uma justificativa.
A existência de um sistema de defesa civil
adequadamente organizado, dotado de recursos
humanos suficientes e bem adestrados, assim
como de infra-estrutura de instalações e equipamentos, é de vital importância para a sociedade.
O adensamento dos aglomerados humanos
tende a provocar a degradação do meio ambiente,
pelas dificuldades naturais de que se promova o
adequado uso do solo, da água e de outros recursos naturais, aumentando a probabilidade de desastres.
O rápido e desordenado processo de urbanização experimentado pelo Brasil, simultâneo ao
crescimento explosivo da massa populacional que só na última década deu mostras de arrefecimento -, levou à formação de zonas de extremo
risco de calamidade em praticamente todas as zonas metropolitanas das médias e grandes cidades
brasileiras.
-
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Anualmente, em temporadas de exacerbação
climática - seja nas épocas de chuvas ou de ~stia
gem prolongadas -, o pafs assiste inerte e impotente à sucessão de eventos calamitosos, éujas
proporções, medidas em números de vítimas e
de prejufzos materiais, aumenta a cada ano e
provoca, na opinião pública, a justa indignação
pela incapacidade governamental de promover
ações preventi'!as ou de ~ápido e eficaz socorrimento.
· O crescimento da população aumenta, ao
mesmo tempo, os riscos de catástrofes e as
suas vítimas.
Além de desastres causados pelos elementos da natureza, aqueles outros - tais como incêndiOs, desabamentos, explosões, colisões..,etc. conseqüentes do próprio adensamento populacional e da complexidade da vida modema, como a
industrialização e os sistemas de transporte de
bens e de pessoas, são desafios crescentes e permanentes ao sistema de defesa civil, valendo sempre repetir que, se a ação preventiva é sempre
mais eficaz, a de socorro, naqueles casos inevitáveis, deve ser pronta, eficiente e precisa.
Poder-se-ia, portanto, dizer que as atividades
de defesa civil crescem em importância ná mesma proporção do crescimento do país. Mais populoso e moderno o pafs, maiores os riscos de
eventos calamitosos e maiores as perdas em vidas e bens económicos. Mais que simples manifestação de solidariedade humana, a prevenção
e o socorrimento de desastres é função essencial
do estado moderno.
A Constituição Federal, em seu art. 62 , arrola
o direito à segurança entre os direitos sociais. E,
sem dúvida, af está compreendida a segurança da
vida e do patrimônio em face da possibilidade de
ocprrência de desastres naturais ou decorrentes da
vida em sociedade.
Também na Constituição se determina (ar!. 21,
XVIII) que é competência da União 'planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
públicas públicas, especialmente as secas e as inundações'. E, no ar!. 22, XXVIII, a competência privativa da União para legislar sobre 'defesa territorial,
defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e
mobifização nacional'.
Atualmente, a matéria é tratada basicamente
nos seguintes instrumentos legais:
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1- Lei n• 3.742, de 4 de abril de l960•.Que.:'.di&:L_ _ _,.,a""uarn:fll_ falo em projeto, aqui, é porque já
. põe sobre 0 auxilio federal em caso de prejufzo cauvou tratar sobre o assunto num projeto que estou
sado por fatores naturais";
apresentando.
11 - Decreto-Lei n• 950, de 13 de outubro de
1969, q1:1e "institui, no Ministério do Interior, o Fundo
Especial para Calamidades Públicas - FUNCAP -, e
dá outras providências";
III- Decreto n• 97274, de 16 de dezembro de
1988, que "dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Defesa Civil -8!NDEC -,e dá outras providências";

IV - Decreto n• 1.080, de 8 de março de
1994, que • Regulamenta o Fundo Especial para
Calamidades Públicas - FUNCAP -, e dá outras
providências".
Nota-se que, dos pontos de vista de organi-zação e de estrutura, a matéria está razoavelmente bem tratada a nfve! federal. Entretanto, emerge
uma deficiência básica: a falta de recursos financeiros. Está no papel, mas na prática não tem jei-

to.

1

: O Funcap, que deveria ser o instrumento financeiro fundamental para o sistema, não tem fonte de recursos garantida e depende de eventuais
dotações orçamentárias que lhe forem atribufdas,
auxmos, i'loações, subvenções e contribuições de
terceiros, saldos de créditos extraordinários e especiais abertos para calamidades públicas e "outros recursos eventuais" (Dec. 1.080/94, art. 3°).
Nos exercfcios de 1993, 1994 e 1995, o Funcap foi contemplado, no orçamento geral, respectivamente com R$168.300,00, R$121.527,00 e
R$252.480,00, importâncias claramente insuficientes para qualquer ação de governo e que sequer
foram repassadas pelo Tesouro Nacional. No corrente exercício de 1996, o Fundo não foi contemplado, no orçamento, com qualquer dotação.
Nada. É essa a verdade. Para este ano nada. Nem
previsão.
Além disso, a finalidade do Funcap é, claramente, de- ajudar nas ações de socorro depois de
ocorridos os desastres, em detrimento dos investimentos prev~ntivos.
Os governos estaduais e municipais, por sua
vez, enfrentam notória insuficiência linanceira, ficando impossibilitados de investir na defesa civil
como desejável. Mesmo no Distrito Federal, que
tem uma das melhores estruturas do país, observa-se elevada vida média de seus equipamentos,
!á com ameaça-de sucateamento.

.

Este projeto ataca, justamente, a deficiêQcia
do sistema, criando a fonte de recursos permanente e, ao mesmo tempo, definindo uma politica de
aplicação que priVilegie o investimento.
A contribuição que se propõe instituir tem
base no art. 149 da ConstiÍuição Federal, classifica-se como Contribuição de intervenção no Domínio Económico. Trata-se de espécie parafiscal que
se caracteriza por possibilitar a captação de recursos num setor económico, devendo suas aplicações refluir em benefício desse mesmo setor.
A contribuição proposta se destinará, basicamente, a equipar, como disposto no projeto, toda a
estrutura de defesa civil do Pafs, em especial o
Corpo de Bombeiros. Com os investimentos no sefor, é certo que não apenas a prevenção mas o socorro em eventos de calamidade deverão minorar
em muito a freqüência, a intensidade e os seus
efeitos, de tal sorte que a indústria de seguros
será beneficiada diretamente com a diminuição
dos riscos. Espera-se que, a médio e longo prazos, a diminuição dos riscos provoque o aumento
da margem de lucro das seguradoras e/ou a queda dos prêmios cobrados, possibilitando, nesse
caso, a ampliação do mercado segurador.
Como filosofia básica de aplicação, o projeto
direciona a maior parte dos recursos advindos da
arrecadação da nova contribuição para investimento no setor, sob a forma de empréstimos a baixo custo, restituíveis em até cinco anos, associado
ao estímuio para que as entidades governamentais interessadas façam também sua parcela de investimento, sob a forma de contrapartida. Assumindo o caráter de rotatividade, os recursos poderão, a longo prazo, benefic_iar todo o sistema, evitando-se assim o privilegiamento de cidades ou regiões do país.
É proposta a reformulação do atual Funcap,
não apenas· alterando-lhe a denominação, mas
dando-lhe também o objetivo de apoiar o sistema
de defesa civil e agregando à sua administração
representantes da indústria seguradora e dos órgãos operativos de defesa civil.
Com tais esclarecimentos, apresento o presente projeto de lei, esperando merecer o honros6
apoio dos ilustres Pares.
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Passamos agora, em primeira mão, a discorrer, Sr. Presidente e nobres colegas.

O SR. CASILDO MALDANER - Com muita
honra, Senador Josaphat Marinho.

No que consiste essa proposta que apresento à Casa na tarde de hoje? Consiste, em síntese,
que todll. pessoa física ou jurídica neste País que
venha segurar seu veículo, do valor tributável do
seguro 0,5% sejam destinados ao fundo especial
para defesa civil neste País. Porque todo mundo
tem que fazer o seguro, então não custaria destinar 0,5% desse valor para esse fundo. Ou aquilo
que seja obrigado a fazer seguro, afora, claro,
artigos de exportação, tratados internacionais ou
relacionados à agricultura. Aqui fazemos exceção de vários itens que não se enquadram. Mas
seriam para esses casos normais. Essa é a razão fundamental. Para termos uma fonte que
-não vai alterar em nada, mas que irá ajudar este
País. Porque hoje não tem jeito. É isso o que
vem ocorrendo. Tive uma experiência como
Governador, quándo, num càso de ·calamidade, tive que apelar para a defesa civil e disse•
ram.: "Olha, não temos nada!" Mas não há um
fundo? "Não, não temos nada!" Não têm nem
co!chonete, nada? Mas está ar todo mundo, 5
mil pessoas desabrigadas, como agora acorreu
em Santa Catarina no fim do ano, às vésperas
do Natal; quase 5 mil pessoas desabrigadas e ·
não tínhamos nada. Nesse caso faz-se o quê?
Tem-se que apelar para o Governo Federal, para
a Defesa Civil nacional. A instrução é apelar ao
Ministério do Planejamento. Depois, diz-se que a
área económica não resolve e tem-se que falar
com o Presidente da República, elaborar-se uma
medida provisória e enviá-la ao Congresso Nacional para autorização, porque o Tesouro não tem
dinheiro para uma situação inesperada.

O Sr. Josaphat Marinho- Ainda não J:lOSSO
entrar no mérito de seu projeto, nas suas partic,ularidades, na fonte de manutenção, porque agora é que
V. Ex" o apresenta, mas quero louvar a iniciativa, sobretudo por sua extensão. V. Ex" considerou o problema não apenas no ângulo do seu Estado ou da
sua região, mas no do País. De sorte que, se amanhã ocorrer um caso dê calamidade, as fontes arrecadadas servirão de base às providências em
qualquer parte do País. Isto é que me parece sobretudo fundamental no seu projeto: V. Ex" fortalece o espírito federativo que não está muito forte no País. ·

A5sim não é possível. Precisamos ser mais
previdentes neste País. Ninguém quer a calamidade,
ninguém a espera e tomara que ela não venha nunca, mas precisamos ser previdentes. Se a calamidade não vier, melhor, mas, se surgir, precisamos estar preparados.
Em razão disto, apresento esta proposta à Mesa,
para que, nas comissões técnicas, possamos todos,
quiçá o País inteiro, discutir, considerando-se a proporção de participação de cada Estado nos seus fundos.
Não podemos ficar de braços cruzados diante de tantas calamidades que surgem e sermos surpreendidos
de madrugada sem saber o que fazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V.Ex"
um aparte?

O SR. CASILDO MALDANER - Agradeço e
recolho o aparte, com muita honra, Senador Josaphat Marinho. A idéia é justamente essa, e V. Ex" a
sintetizou muito bem; esse é o espírito. T~o recebido subsídios de várias defesas civis de Estados da Federação em relação a essa idéia. Inclusive, estiveram reunidos em Brasma para elaborar
uma proposta. E eu estou aqui como instrumento
para tentar, junto com os demais colegas, aperfeiçoá-la e analisá-la com os pés no chão, com realiSmo, para encontramos um caminho que nos permita dormir um pouco mais tranqüilos. Assim,
quando nos depararmos com alguma calamidade,
que ninguém deseja, estaremos preparados para
socorrer nossos irmãos. Não podemos continuar a
ser imprevidentes diante das emergências e dos
casos que surgem no País. Essa seguridade social será fundamental e é plausível para a Nação
inteira.
TodaS as entidades de defesa civil dos respectivos Estados estão apoiando, sugerindo, discutindo essa idéia, que, a meu ver, teremos condições de aperfeiçoar e fazer com que seja um instrumento legal da legislação brasileira para que
possamos, na prática, prestar socorro a todos,
sem distinção, neste grande País.
Este o projeto que apresento à Mesa neste instante, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a sessão.
•·
(Levanta-se a sessão às 16h45min.)

"

Agosto de 19%

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00165

Ata da 122ª Sessão Não Deliberativa
em 20 de agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Laura Campos
Casifdo Mafdaner e José Eduardo Dutra
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretario em exercício, Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 778, DE 1996
Senhor Presidente,
, Requeremos nos termos do Art 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em
conjunto dos PLS n• 23/95, PLS n• 176/96 e PLS n•
180/96 por regularem a mesma matéria.
Sal!! das Sessões, 20 de agosto de 1996 - Senador Valmjr Campelo, P1B- DF.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) O requerimento lido será publicado e, posteriormente inclufdo na Ordem do Dia, nos termos do art 255,
11 c n• 8 do Regimento Interno.
Sobre à mesa projeto de lei que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercfcio Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 183, DE 1996-COMPLEMENTAR
Institui a Contribuição sobre Seguros, altera a legislação sobre o Fundo Especial para Calamidades PUblicas, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 Fica instituída a Contribuição sobre Seguros, que incidirá em operações de- seguros privados de coisas, pessoas, bens, responsabilidades,
obrigações, direitos e garantias contratados ou cujos
sinistros devam ser liquidados no País.
§ 1° A contribuição não incide nas operações
de resseguro e retrocessão.
§ 22 São isentas da contribuição as operações de:

I - seguros vinculad"s à produção agrícola e
ao financiamento de bens ou atividades rurais;
11 - seguros vinculados ao financiamento ou às
operações de exportação de bens e serviços para o
exterior,

III -seguros contratados por pessoa jurídica de
direito público.
§ 3° A alíquota da contribuição é de 0,5% (cinco décimos por cento).
§ 4 2 A base de cálculo da contribuição é o valor
total segurado.
§ 5° O fato gerador da obrigação de contribuir
é a ocorrência de qualquer evento, definido em lei
ou em contrato, que signifique o aperfeiçoamento do
contrato de seguro ou, na ausência de definição, o
pagamento ou a colocação à disposição da sociedade ~guradora do valor do prêmio ou de sua parcela.
§ SO O segurado ou o contratador do seguro é
o contribuinte da contribuição.
§ 7" As sociedades seguradores são responsáveis pela cobrança, retenção e recolhimento da contribuição.
Art 2" A administração, fiscalização e cobrança, bem como a decisão de processos em primeira
instância, da Contribuição sobre Seguros, compele à
Secretaria· da Receita Federal, do Ministério da Fazenda.
§ 12 A competência prevista neste artigo poderá ser total ou parcialmente delegada. mediante convênio, à Superintendência de Seguros Privados.
§ 2• O julgamento administrativo em segunda
instância incumbe aos Conselhos de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, conforme se dispuser em
seus regimentos.
Art. 3 2 Na falta de lançamento ou de recolhimento da Contribuição sobre Seguros aplicam-se as
penalidades cominadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art 4• O Fundo Especial para Calamidade Pública- Funcap, instituído pelo Decreto-Lei n• 950, de
13 de outubro de 1969, e ratificado pelo Decreto Legislativo n• 66, de 18 de dezembro de 1990, passa a
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denominar-se Fundo Especial para Calamidades Públicas e Defesa Civil - Funcildec:
Art- 5° A gestão do Funcadec será realizada
por uma Junta Deliberativa presidida pelo dirigente
do órgão federal responsável pela política de defesa
civil e integrada por um representante:
1- do Ministério da Fazenda;
11 - do Ministério do Planejamento e Orçamento;
III - do setor de seguros privados;
IV- dos órgãos e entidades de defesa civil do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Art. s• O produto da arrecadação da Contribuição sobre Seguros constituirá, integralmente, receita
do Funcadec, no qual será escriturado em conta distinta das demais receitas e despesas.
Art 7" Os recursos da conta mencionada no
- art 52 serão aplicados segundo planos de aplicação
especiais, em consonância com os planos e programas globais e setoriais aprovados pelo Conselho
Nacional de Defesa CMI - Condec a que se refere o
Decreto n• 895, de 16 de agosto de 1993.
: § 12 Pelo menos setenta por cento dos recursos de que trata este artigo serão, anualmente, aplicados em empréstimos a· pessoas jurfdicas de direito público, segundo as seguintes condições básicas,
além de Q.utras estabelecidas em regulamento:
I - destinação a projetes de investimentos em
equipamentos e instalações físicas para órgãos de
defesa civil, em especial para corpos de bombeiros;
li - encargos equivalentes aos rendimentos da
caderneta de poupança;
III - contrapartida oferecida pelo mutuante, de
no mínimo cinqüenta por cento do valor do empréstimo, de valor variável segundo critérios objetivos que
poderão ser estabelecidos em regulamento;
IV - pagamento parcelado em até sessenta
meses;

V- garantia real, vinculação de receitas, seguro de crédito ou fiança bancária, segundo se dispuser em regulamento.
§ 2° Até quinze por cento dos recursos de que
trata o caput deste artigo poderão ser, anualmente,
destinados a transferência e doações a entidades
voltadas para a defesa civil, desde que, também,
vinculadas a projetes de investimento.
§ 3° Até quinze por cento dos recursos de que
trata o caput deste artigo poderão ser, anualmente,
destinados a projetes de desenvolvimento do setor
de seguros, em especial os relacionados a estudos
e pesquisas técnicas, capacitação de pessoal e
campanhas educativas junto ao público
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§ 4° O Funcadec poderá contratar instituição financeira oficial para contratação e administração
dos empréstimos a que se refere o § 1°, mediante
comissão de serviço que não ultrapasse a um por
cento do valor dos contratos.
O Poder Executivo regulamerrta{á esta
Art.
lei no prazo de sessenta dias_
Art. 9° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, proçfuzindo se4s efeitos a partir do dia
primeiro de janeiro do ano subseqüente.
Art. 1O. Revogam-se as ãsposições em contrário.

ao

.

Justificação
. A existência de um sistema de defesa civil adequadamente organizado, dotado de recursos humanos sufiCientes e bem adestrados, assim como de
infraestrutura de instalações e equipamentos é de vital importância para a sociedade.
O adensarnento dos aglomerados humanos
tende a provocar a degradação do meio. ambiente,
pelas dificuldades naturais de que se ·p~va o
adequado uso do solo, da água e de outros recursos
naturais, aumentando a probalidade de desastres.
O rápido e desondenado processo de urbanização experimentado pelo Brasil, simultâneo ao crescimento explosivo da massa populacional (que só na
. última década deu mostras de arrefecimento) levou
à formação de zonas de extremo risco de calamidade em praticamente todas as zonas metropolitanas
d;;~s médias e grandes cidades brasileiras.
Anualmente, em temporada de exacerbação
climática - seja nas épocas de chuvas ou de estia-.
gem prolongadas - o Pafs assiste, inerte e impotente, a su~o de eventos calamitosos, cujas proporções. medidas em números de vítimas e de prejuízos materiais, aumenta a cada ano e provoca, na
opinião pública, a justa indignação pela incapacidade governamental de promover ações preventivas
ou de rápido e eficaz socorrimento.
.. O aumento da população aumenta, ao mesmo
tempo, os riscos de catástrofes e as suas vítimas.
Além de desastres causados pelos elementos
da natureza, aqueles outros derivados do próprio
adensamento populacional e da complexidade da
vida modema (aí incluídas a industrialização, os sistemas de transporte de bens e de pessoas etc.) tais como incêndio, desabamento, explosões, colisões, etc. - são desafio crescente e permanente ao
sistema de defesa civil, valendo sempre repetir que,
se a ação preventiva é sempre mais eficaz, a de ser·
corro, naqueles casos inevitáveis, deve ser pronta,
eficiente e precisa.
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Poder-se-ia, portanto, dizer que as atividades
de defesa civil crescem de importância na mesma
proporção do crescimento do País. Quanto mais populoso e moderno o País, maiores os riscos de
eventos calamitosos e maiores as perdas em vidas e
bens económicos. Mais que simples manifestação
de solidariedade humana, a prevenção e o socorrimento de desastres é função essencial do estado
moderno.
A Constituição Federal, em seu art. 6 2 , arrola o
direito à segurança entre os direitos sociais. E, sem
dúvida, aí está compreendida a segurança da vida e
do património em face da possibilidade de ocorrência de desastres naturais ou decorrentes da vida em
sociedade.
Também na Constituição sedetermina (art. 21,
XVIII) que. é competência da União 'planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações'.
E, no art 22, XXVIfl,. a competência privativa da
União para legislar sobre 'defesa territorial, defesa,
aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional'.
Atualmente, a matéria é tratada basicamente
nos seguintes instrumentos legais:
I - Lei n• 3. 7 42, de 4 de abril de 1960, que
'Dispõe sobre o auxilio federal em casos de prejuízos causados por fatores naturais';
.
11 - Decreto-Lei n• 950, de 13 de outubro de
1969, que 'Institui, no Ministério do Interior, o Fundo
Especial para Calamidades Públicas (Funcap), e dá
outras providências•;
III - Decreto n• 97.274, de 16 de dezembro de
1988, que 'Dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Defesa Civil - Sindec, e dá outras providências';
IV - Decreto n• 1 .080, de B de março de 1994,
que 'Regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas - Funcap, e dá outras providências'.
Nota-se que, dos pontos de vista de organização e de estrutura, a matéria está .razoavelmente
bem tratada a nível federal. Entretanto, emerge urna
deficiência básica: a fali~ de recursos financeiros.
O Funcap:-que deveria ser o instrumento financeiro fundamental para o sistema, não tem fonte de
recursos garantida e depende de eventuais dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas, auxmos,
doações, subvenções e contribuições de terceiros,
saldos de créditos extraordinários e especiais abertos para calamidades públicas e 'outros recursos
eventuais' (Dec. n• 1.080/94, art. 3 2 ).
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Nos exercícios de 1993, 1994 e 1995, o Funcap foi contemplado, no orçamento geral, respectivamente com R$168.300,00, R$121.527,00 e
R$252.480,00, importâncias claramente insuficientes
para
qualquer
ação de governo e que sequer foram
--'(
repassadas pelo Tesouro Nacional. No corrente
exercício de 1996, o Fundo não foi contemplado, no
orçamento, com qualquer dotação.
Além disso, a finalidaçle do Funcap é, claramente, de ajudar nas ações de socorro depois de
ocorridos os desastres, ein detrimento dos investimentos preventivos.
Os governos estaduais e municipais, por sua
vez, enfrentam notória insuficiência financeira, ficando impossibilitados de investir na defesa civil como
de$ejâvel. Mesmo no Distrito Federal, que tem uma
das melhores estruturas do País, observa-se elevada vida média de seus equipamentos, já com ameaça de sucateamento.
Este projeto ataca, justamente, a deficiência do
sistema, criando uma fonte de recursos permanente
e, ao mesmo tempo, definindo uma polftica de aplicação que privilegie o investimento.
A contribuição que se propõe instituir tem base
no art. 149 da Constituição Federal, classifica-se
como Contribuição de Intervenção no Domínio Económico. Trata-se de espécie parafiscal que se caracteriza por possibilitar a captação de recursos num
setor económico, devendo suas aplicações refluir
em benefício desse mesmo setor.
A contribuição proposta se destinará, basicamente, a equipar, como disposto no projeto, toda a estrutura de defesa cMI do País; em especial os corpos
de bombeiros. Com os investimentos no setor, é certo
que não apenas a prevenção mas o socorro em eventos de calamidade deverão minorar em muito a freqüência, a intensidade e os seus efettos, de tal sorte
que a indústria de seguros será beneficiada diretamente com a diminuição dos riscos. Espera-se que, a médiÓ e longo prazos, a diminuição dos riscos provoque o
aumento da margem de lucro das seguradoras e/ou a
queda dos prêmios cobrados, possibilttando, nesse
caso, a ampliação do mercado segurador.
Como filosofia básica de aplicação, o projeto
direciona a maior parte dos recursos advindes da arrecadação da nova contribuição para investimento
no setor, sob a forma de empréstimos a baixo custo,
restituíveis em até cinco anos, associado ao estímulo para que as entidades governamentais interessa:.
das façam também sua parcela de investimento, sob
a forma de contrapartida. Assumindo o caráter de ro-
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tatividade, os recursos poderão, a longo prazo, beneficiar todo o sistema, evitando.:Se assim o privilegiamento de cidades ou regiões do País.
É proposta a reformulação do aluai Funcap,
não apenas afterando-lhe a denominação, mas dando-lhe também o objetivo de apoiar o sistema de defesa civil e agregando à sua administração representantes da indústria seguradora e dos órgãos operativos de defesa civil.
Com tais esclarecimentos, apresento o projeto
de lei, esperando merecer o honroso apoio dos ilustres pares.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1996. Senador Casildo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA

_ CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATNA
DO BRASIL

.

Art. 21. Compete a União:_

o o o .... u
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- XVIII - Planejar e promover a defesa permanemte Contra as C9fal]1idad~ públicas especialmente
as secas e as inundações.
·
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:'
XXVIII - defesa territorial defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional.
DECRETO LEI N" 950 DE 13 DE OUTUBRO DE 1969
Institui no Ministério do Interior o
Fundo Especial para Calamidades Públicas (Funcap) e dá outras providências.
DECRETO LEGISLATIVON 2 66, DE 1990
Ratifica nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias os fundos que menciona.
DECRETO N2 895, DE 16 DE AGOSTO DE 1993 .
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil - Sindec, e
dá outras providências

........... -· .... - ..
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(À Comissão de assuntos Econoinicos)
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) O projeto será publicado e remetido à comissão
competente.
O SR- PRESIDENTE (José Eduardo Outra)·- A
Presidência, nos termos do art. 334, "a", do Regimento Interno, declara prejudicados os Diversos n•s
56 e 63, de 1996.
As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRE;SIDENTE (,José Eduardo Outra) -A
Presidência recebeu a Mensagem n• 210, de 1996
(n• n7!96, na ortgem), de 19 do corrente, do Presidente da República, encaminhando, nos termos do §
1° do art. 6 2 da Lei n• 7.711, de 22 de dezembro de
1988, o relatório acerca da Retribuição Adicional Variável - RAV, referente ao segundo semestre de
1995.
- O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e Controle.
.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -A
Presidência comunica ao Plenário que,. aditamento à pauta prevista para o próximo dia 28, deter-

minou o agendamento das Emendas da Câi'l.am ao
Projeto de Lei do .Senado n• 78, de 1992.
O texto da matéria encontra-se publicado no
Diário do Senado Federal e, em avulsos, à disposição dos Srs. Senadores.
Há oradores inscritos.
··
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, por cessão do Senador Jader Barbalho.
.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Offi:dOr.)

- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, vou encaminhar à Mesa um pronunciamento que estou fazendo sobre a situação da Saúde no Brasil, particularmente sobre o funcionamento do Sistema Único de
Saúde e as mudanças que deverão ocorrer no sentido de aprimorar esse Sistema, para que possa prestar melhor assistência ao povo brasileiro.
_ Na sexta-feira passada, o Ministro Adib Jatene,
juntamente com o Governador Tasso Jereissati tive o prazer de acompanhá-los -, esteve na cidade
de ltapiúna, um pequeno · município, seguramente
dos mais pobres, do interior do Ceará, a fim de lan. çar, nacionalmente, a campanha de vacinação.
Por que escolheram ltapiúna, um município tão
pobre, tão pequeno e tão modesto? Porque ltapiúna,
que já freqüentou vários pronunciamentos do Ministro Adib Jatene, é um. modelo de assistência à Saúde. Basta que eu lhes diga que a mortalidade infan:.
til, quer dizer, o número de menores que morrem antes de completar um ano de idade, está em 17 por
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mil, ou seja, de cada mil que nascem apenas 17
morrem antes de completar um anci de vida. Esse é
o índice dos países civilizados, dos países desenvolvidos. E por que ltapiúna tão pobre, com tão poucos
recursos, uma renda tão modesta, sem indústria,
sem grandes possibilidades agrícolas, assentada sobre um solo cristalino, de baixa qualidade, pode fazer isso? Porque há um prefeito interessado; urna
equipe que trabalha bem, e lá o Sistema Único de
Saúde funciona e dá resultados. Esse não é único
indicador altamente favorável do Município: ali praticamente 100% 'dos partos são normais; o índice de
cesáreas é muito baixo; todas as gestantes fazem o
acompanhamento pré-natal; a mortalidade materna
é prQxima de zero; praticamente nenhuma mãe morre ao dar à luz. São indicadores que atestam, ao
_lado do alto perCentual de cobertura vacinai, que a
Saúde dei município está funcionando e bem, apesar
das suas grandes limitações financeiras.
Realmente, o problema do Sistema Único de
Saúde não é ,só a carência de recursos financeiro~.
embora ela seja também um problema: o importante
é qÜe haja esse compromissc de fazer com que o
Sistema funcione bem.
A propósito, congratulo-me com o Ministro da
Saúde, que lançou mais uma Campanha Nacional
de Vacinação, e com o Governo do Presidente, Fernando Henrique, pois já se conseguiu banir várias
doenças do nosso meio, doenças perfeitamente evitáveis. A esse respeito, encaminho à Mesa o meu
discurso, para que conste como lido.
Aproveito a oportunidade para fazer referência
ao Prêmio Moinho Santista, um prêmio instituído pelas indústrias Santista, que é concedido anualmente.
Este ano, o prêmio foi para a categoria Literatura, e
a premiada foi a escritora Rachei de Queiroz, uma
glória do Ceará, uma ficcionista que se afirmou na
Literatura brasileira pela sua obra precoce.
Rachei de Queiroz nasceu em 1910 e, em
1930, estreava com o livro chamado O Quinze, um
libelo contra a questão da seca. Em 1915, houve no
Ceará uma das secas que mais causaram mortes,
sofrimentos e deslocamento de populações.
Depois, seguiram-se
Três Marias, uma espécie
com duas colegas. Mais
Memorial de Maria Moura,

vários livros como As
de memórias do colégio
recentemente, escreveu
e tantos outros.

Em 1977, foi a primeira mulher eleita para a
Academia Brasileira çle Letras. Em 1996, mostrando
realmente o seu pioneirismo, foi a primeira mulher a
ganhar o Prêmio Moinho Santista. Esse Prêmio tem
um grande valor, porque o seu júri é constituído de
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42 reitores de universidades, o Ministro da Educação, o Ministro da Cultura e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
O Prêmio Moinho Santista concedido este ano
foi o 41°, tendo contemplado personalidades ora na
categoria da Ciência, ora na categoria da Econõmia

e outras.
Valorizou ainda mais o Prêmio deste ano o fato
de, entre os concorrentes, estar a escritora Lígia Fagundes Teles. Ele será entregue em solenidade, no
dia 27 de setembro, no.Palácio Bandeirantes, em
São Paulo. A premiada vai receber o valor de
R$50.000,00, uma medalha de ouro e um diploma
em pergaminho.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quis assinalar esse fato, para realçar o mérito e o valor da
escritora Rachei de Queiroz. uma das glórias da Líteratura brasileira. Nasceu lá no Ceará, na cidade de
Quixadá - por sinal, vizinha à cidade de ltapiúna a
que acabei de me referir -. e agora recebe essa distinção, que, sem dúvida, destaca ainda mais o seu
, mérito, o seu prestígio, o seu grande valor como escritora e como intelectual.
Era o que )inha dizer, pedindo que o Senado
registre essa premiação com congratulações nossas
pelo grande valor da escritora Rachel de Queiroz e
sc)icitando que a Mesa receba como lido o meu pronunciamento sobre a questão da Saúde.

PRONUNCIAMENTO A 'QUE SE REFERE O SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU
DISCURSO:
SAÚDE NO BRASIL
Do Senador Lúcio AJcântara (PSDB- CE)
Senhór Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Ocupo, hoje, a tribuna do Senado para, mais uma vez, trazer à pauta de reflexões algumas questões relativas à saúde no
BrasiL Para tanto, solicito a especial benevolênda das senhoras
e Senhores Senadores em aoompanhar~me num breve percurso
histórico, imprescindfvel à compreensão dos assuntos que pretendo abordar em seguida.
Desde a origem do Estado brasileiro, as ações de saúde
têm estado presentes na agenda governamental, embora de forma pontual e com a predominância de campanhas de prevenção.
Ao longo do processo de desenvolvimento do Pafs, a necessidade de manutenção e reprodução da força de trabalho nas áreas
de interesse da expansão do capital ou da produção de materiais
- estratégicos detenninou a crescente incorporação de programas
governamentais organizados na forma de campanhas sanitárias
verticaiS, sob comando federal, por vezes combinadas com a am~
pliação de serviços básicos de saúde.
A assistência médica se incorporou efetivamente ao rol daS
ações asseguradas à população brasileira, por melo de mecanismos--com participação estatal, em 1923, como a Lei Eloy Chaves,
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que criou as primeiras Caixas de Assistência e Previdência. Essa
forma de incorporação definiu também os imites ao acesso: a as-sistência médica era beneffdo ao qual passaram a fazer jus apenas
os segurados pnMdenciários e seus dependentes, era oferecida por
instituições: vinculada às caixas da Aposentadoria e Pensões.
Essa foi a raiz da diferenciação e da desiguaklade no
acesso que marcaram, até a década de 80, o sistema de saúde
brasileiro. A exclusão de amplos setores da população dos bene-

fícios previdenciários reservados à reduzida parcela incorporada
ao mercado de trabâlho urbano industrial determinou, por conseqüência, o caráter restritivo da assistência médica oficial.

'AO icorporar o conceito de seguridade social - um conjunto
integradO de ações de inidativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social- a Constituição de 1988 impôs uma
transformação radical ao sistema de saúde brasileiro. Não s6 reconheceu a saúda como direito social,. mas também construiu um'
novo paradfgma pa:ra a organização àstatal na área Esse novo
marco referencial está. expresso em dois dispositivos pioneiros,
_assegurando que o direito à saúda deverá ser garantido mediante
politicas· econômicas e sociais que visam à redução do risco de
doença,e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

açõese serviços para a sua promoção, proteção e rectJperação (art.
196);'segundo determinado como diratrizes para a organização do
Sisternà úniCo deJ>atide o atendimento integral. com priodOOde'
para_as atMdades ·preventivas; e descentralização e a participação
comtmitálfa. Assim ao reconhecímento do direito soda! universal à
saúde, a Constituição fez corresponder o dever do Estado de assegurar as condições p3ra o exerc!do desse mesmo dkei1o.

·

A~Ui.

Senhoris e

Senho~es

Senadores, pennito-nie. uma

dl9resSãO~ testemunhO · da miriha participação como DeputadO
constitU!Oie; para ·aCàritUar a importância da atu'ação do Congresso NacionaJ no' reconhecimento desse direito. Sendo um coleglado que. repfflSenta interesses diversos. o Congresso Nacional ofereceu muitas formas de acesso aos grupos da sociedade civil,
poSsibilitando que os mesmos participassem no processo de formulação de políticas de saúde. O Legislativo ofereceu aos diversos protagonistas do debate Uma arena aberta, onde várias propostas para reforma do setor de saOde puderam aparecer. A conquista do Principio uniwirsalistã. na Carta Magna representou uma
evidente conquista 'da coalização refo1111ista. Com ela surgem na
cena politica brasileira a noção de direito socfal universal como
um atnbuto. da cidadania e não como uma concessão. A adoção
do modelo de Sistema Único de Saúde também é fruto da ação
rStOnniSta consolidada no Movimento pela Reforina Sanitária e legitim'ada, em 1986, na VIII Conferência Nadonal,de Saúde.
O Sistema Único de Saúde (SUS)

é constituído pelo con-

junto de açóes e seiVic;os de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas, federaís, estaduais e municipais, da adminlstra

4

ção direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, mediante contrato de direito público. Organizado em rade
regionalizada, o SUS é um sistema descentralizado, com direção
única em cada esfera de governo, configurado de acordo com os
princípios constitucionais da universalidade, eqüidade e integralidade da atenção à saúde. Significa, portanto, uma imagem-objetivo, cujo alcance exige radical transfonnação do sistema até então
Vigente, tanto na perspectiva dos princípios que o regem quanto
no modelo de atenção e, por conseqüência, nas práticas sanitárias e na organização institucional.
Conforme ressaltamos, embora o texto constitucional e o
Sistema Único de Saúde tenham criado, para o setor, uma estru-
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tura organizacional teoricamente bem elaborada e justa do ponto
de vista social, na prática, as dificuldades de financiamento constituem obstáculos à execução plena do modelo. Os baixos investimentos na área de saúde condenaram a população a um atendimento caótico, cujos descalabros têm estado em pennanente exposição na mídia Enquanto pafses com grau de desenvoMmento
. equivalente ao do Brasil, como, por exemplo, a Turquia, onde estive recentemente, aplicam US$600 por habitante/ano, o OrÇamento Geral da União tem aplicado, historicamente, menos de
U.S$100 por habitante/ano, muito' distante, pois, dos US$250 habitante/ano, recomendados pela Orgailiz3ção Mundial da Saúde.

Em artigo publicado em 6 de setembro de 1995, no Jornal
de Brasília, cham.ei a atenção. para o fato. de a Brasil aplicar potr
co.em saúde. Mesmp .com. uM Produ.to. Interno. Bruto - PIB,. por
habitante superior ao da Argentirta •.Un.iguai, CoSta Rica a Pana. m·á,.o Brasil gasta menos em saúde pública do.QU€1 esses PcliSas,
segundo estudo do -Banco Mundial divulgado recentemente. Ein
tennos de percentagem do PIB, perde também para Chile a México. Só ganha da Venezuela..
São duas as principais fontes de conflito dentro da estrutura de financiamento (ia 5<\úde. Uma delas advém da fato de o setor depender excessivamente de. r~cursOS pr~Vidênciários, muito
sensfveis a oscilações da economia, como. perfoçlos. de r~êssãO,"
SEt caractêrizam por inchaço .nas taxas de Qesemprego e de.
infonnalidade ilç. mBrca,do rie tiabal~o. resultando.e!fl ~s quet-;
das de arrecadação vi~ cpntfibt:aiçõe:S sal!lfiai~ ~.~!ais..
.
.
Levando em conta, portanto, que há uma. tendência universal em se investir cada vez mais na saúde dos povos, é necS~
rio reformular o mcxte-lo de fin&npiamenta da saúde no Brasil, sob
pena de comprometermos definitiv~ente as possibilidades de
desenvolvimento globaJ e de acesso a um padrão de qualidade de
vida ·compatrval com o seu estágio económico.

Qtie

AÕs que consideram que· os dados apresentados demons.-.
tram a· fragilidade do SUS e que viverfamos no melhor dos mundos se entregássemos a responsabilidade pelo sistema de saúde
à iniciativa privada, lembro que a principal justificativa desses dados é exatamente a não implantação - em toda a essência - dos
princfpios e diretrizes do sus. Os exemplos recentes de caruaru
e da Clínica Santa Genoveva: deVem ,servir de alerta aos que
acr8~itam no mercado e na 6vra concOrrência como solução m~
gica para os males da saúde no País.
Outro aspecto bastante crítico em razão do limite imposto
pela dependência a recursos estranhos é o risco de o financiamento da- saúde ser sempre enquadrado na rubrica ·restos a pagar- pelo ministério responsável pela agência dos recursos da segurk:fade social. Isto é, as obrigações previdenciárias tendem a
ser se_mpre anteriores às despesas com saúde na lista de prioridaães.
A falta de garantia de um Huxo permanente e seguro de re-

cursos para o finai1ciamento das ações de saúde tem acarretada
a adoção de iniciativas excepcionais como a instituição da Contribuição Provisó-ria sobre Movimentação Financeira (CPMF), como
fonna de impedir a desativação dos serviços públicos de assistência médica.
Isto levando em conta que, dos 155 milhões de brasileiros,
somente 37 milhões têm planos e seguros de saúde privados. Os
outros 1 18 milhões dependem dos recursos que o governo destina à saúde pública. O primeiro fator a justificar a presença do Estado na saúde, no caso brasileiro, tem expilcação no imperativo
ético de estender a cobertura a segmentos ainda desassistidos ê
reduzir as desigualdades de acesso. A crescente responsabilidade estatal no campo da saúde, no entanto, é uma caracterlstlca
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comum à maioria dos sistemas de saúde contemporâneos. Se a
participação do Estado como provedor direfo dos serviços pode
variar de Intensidade de pafs para país, praticamente em todos o
Poder Público se destaca, quer como agente regulador, quer
como fonte de financiamento.
Não há mágica posSível. A crise da saúde brasileira tem
suas raizes em problemas estruturais e conjunturais que envol~
vem tanto o setor público quanto o privado, afetando dlreta ou indiretamente toda a população. A solução exJQirá que os vários se-tores da sociedade se mobilizem em busca de caminhos adequados em tennos politicos, técnicos e económicos. Nossa contribui-ção na integração de esforços capazes de conduzir a um equacionamento decisivo consistiu em demonstrar, ao longo deste discur·
só, aquilo que consideramos um Componente turldamental para a
análise da criSe e que j)ode ser assim 'resumido: embora do ponto
de vista legaf t8nhamos Caminhado no sentido da regulamentação
do texto constitucional. por meio das leis n9 s 8.080/90- Lei Orgâ~
nica da Saúde e·S.142/90- Gestão do SUS, não caminhamos o
suficiãirte para oferecer à população serviços de saúde compati~
veis com as suas· necessidades.

pode-se

dizer qUe Otexto constitucioEm 6utras palavras,
nal brasileiro, no que diz respeito à saúde, assim como a regulanleritação complementar, podem ser considerados Como doS
maiS avançados do mundo. Trata~se, portanto, de cumprir nà piá_.
tica'o que a lei detennina. Assim, temos razões para acreditar que
a saúde brasileira tem cura. ne6essitaDdo, na verdade, de medi!
das ~ implementação e correçáo do sistema já existente. Algumas dessas medidas são consensualmente identificáveis: financiar a sallde com recursos do orçamento fiscal; avaliar os níveis
de efidência e eqüidade nos gastos efetuados; introduzir mecanismos pennanentes de auditoria, o que reduziria. de maneira significativa, as-fraudes e abusos; incentivar a introdução de critérios
severos de cred.enciamento de hospitais, como forma de estimular
a melhoria da qualidade dos serviços;· dinamizar a cooperação
entre serviço público e universidades; promover a integração com
outras áreas, particulannente a educação, e muitas outras, que,
aqui, não cabe relacionar.
Rnalizando este pronunciamento, afinno que temos motivos de preocupação mas, também, razões para ter esperança.
Em suma, as mudanças de concepção a que a universalidade,
proposta pelo SUS, submeteu o sistema de saúde necessitam de
contrapartida, na mesma dimensão, em termos de recursos destinados ao financiamento das ativldades.
A despeito da cantilena dos arautos do apocalipse, nem
tudo está por fazer. Um bom caminho já foi percorrido. Não nos
desviemos, pois, da rota traçada.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O S~. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. ·CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, gostaria de
fazer alguns comentários em relação à medida provisória que tramita no Congresso Nacional sobre os
incentivos da indústria automotiva. O Governo Federal pensa em criar incentivos relacionados a esse
setor da produção nacional.
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O que vem ocorrendo é que, nas últimas semanas- pressinto isto -vem-se criando uma certa animosidade entre, eu diria, o Centro do País e o Extremo Sul, ou entre o Centro do País e o Norte, •Nordeste e Centro-Oeste, em função de uma conversão
da proposta de medida provisória, que houve na'Câmara dos Deputados, e que, na verdade, movimentou o País inteiro, principalmente na indústria automobilística.
Participei de uma desSas reuniões em que os
parlamentares, até pressionados por esses selares
da economia, chegaram até a fazer um levantamento, há poucos dias, do número de representa.ntes no
Congresso Nacional ligados ao Centro e até o Extremo Sul do Brasil e às Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do País.
Noticiou-se, inclusive, que a dijerença seria de
um a três votos, que a questão estava dividida, que
havia até uma sessão do Congresso Nacional marcada ''para votar essa· medida provisória de criação
dos incentivas·para essa' outra regiao do BraSil.
Claro,' Sr. Presidente e nobres colegas, q~e ninguém é contra que se· estimule o desenvolvimento
do Brasil. Pelo contrário, precisamos, o Brasil como
um tódo, comungar com eSsa idéia de criaÇão de
mecanismos para que desenvolvirrieritó seja' harmÓnico no seu todo. Eu tenho como premissa a defesa da interiorização do desenvolvimento, e tenho
agido dentro dessa premissa desde quando governador do meu Estado, Santa Catarina, e mesmo na
campanha rumo ao Senado, quando esse foi um dos
rneus principais lemas.

o

A interiorização do desenvolvimento vem com
o objetivo -de formar diques e de direcioná-lo mais
para o interior do País. Assim, estaríamos ajudando
até a evitar os três grandes problemas das metrópoles brasileiras: segurança, saneamento básico e moradia. Se interiorizarmos o desenvolvimento, estaremos aliviando, minimizando esse problema, que já é
calatterístico em grandes centros do País.
Ainda nos últimos dias, o Presidente da República tomou a medida de criar portos secos no interior do Brasil, o que deverá ajudar a interiorizar o desenvolvimento, sem dúvida alguma. Na última sextafeira, nesta Casa, tive oportunidade de elogiar a atitude do Governo Federal em relação a essa medida,
pois acredito que, com ela, estaremos descongestionando os portos que hoje existem na nossa costa
atlântica. E quando os produtos puderem sair do in:.
terlor do País diretamente para o exterior, estaremos
interiorizando o desenvolvimento.
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Por outro lado, chamei a atenção, pois muito
me preocupa, para a medida adotada pelo Governo,
que beneficia só as grandes metrópoles deste Pafs,
com relação ao seguro-desemprego. Em algumas cidades, como São Paulo, aumentou-se o prazo de recebimento desse seguro de cinco para sete meses,
enquanto, nas demais cidades, o desempregado
continua recebendo o seguro por apenas cinco meses. Ora, isso não ajuda a interiorização, ao contrário, faz com que aqueles que estão no interior busquem São Paulo para conseguir receber o segurodesemprego por mais dois meses. Isso não ajuda,
rep~o.·

· No que tange à indústria automotiva, Sr. Presidente é· nobres· Colegas, precisamos ter um pouco
de cuidado. A preccupação que existe, volto a repe- tir, é cqm relação à criação de novos incentivos. É
fundamental a sua ·Criação, mas, se criarmos incentivos para deslocarmos as indústrias que existem hoje

no centro do Pafs· ou no Sul-para outras regiões do
Brasil;·não resolveremos o problema. Como um-todo
não estaremos ajudando. Hoje, se criarmos esses
incentivos· como alguns querem, estaremos transferindo indústrias de autopeças, por exemplo, do Sul
para outras regiões do Brasil e estaremos resolvendo um ·problema ·em uma região, mas criando um
problem<f em outra. Temos, ·portanto, que analisar
com cuidado essa questão.
Essa preocupação precisa pairar sobre ·nóS:
O que está havendo hoje? Inclusive setores em rêlação a esse campo estão até com seus investimentos seguros, eu diria até estagnados. Está havendo Uma retração nesse campo, porque estão
aguardando uma decisão do Congresso Nacional
e do Governo Federal ·em relação a esse setor
piuà ver o que se pode fazer. Isso começa a criar
uma certa instabilidade e uma certa animosidade
nesse setor.
Sinto que há no ar certa divisão entre nós, bra- ·
sileiros. Acho que não estamos sendo felizes na
condução desse processo de interiorização ou de
harmoni~ção do desenvolvimento no Brasil inteiro.
Criou-se um movimento que não é o melhor, não é a
melhor saída àgora. De nada vale retirarmos de uma
área geográfica do Brasil e colocarmos em outra, ou
preenchermos um vazio esvaziando outra região.
Isso não resolve.
Temos que criar mecanismos; temos que buscar novos investimentos de fora do País para preenchermos alguns vazios no Brasil, para que haja um
desenvolvimento mais ou menos equânime no País
inteiro. Acho que essa é a maneira correta.
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Nós, irmãos brasiieiros, temos que ter o maior
cuidado para não criarmos mais animosidade além
da que já existe, até mesmo no Congresso Nacional
na discussão desse assunto. O Governo Federal,
juntamente com o Congresso, tem que criar motivação para que o desenvolvimentO venha se estãbelecer nesses vazios econômicos.
Além disso, temos que estar alertas também
para que a retração de investimentos, que já está
havendo, não venha a prejadicar a todos nós, inclusive para se evitar que.alguns Estados usem o seu
pOder econômico para dar incentivos para atrair. indústrias de fora, até mesmo usando o tráfico de influências. Temos que alterar esse quadro, quem
sabe até promovendo a federalização do ICMS, para
impedir que os Estados mais poderosos ofereçam à
indústria estrangeira isenções de cinco ou dez anos,
como tem sido feito, para atraí-las, criando, com
isso. concorrência fiscal entre os Estados. É preciso
evitar essas barganhas e buscar a uniformidade entre o5 Estados da Federação. Esse, sim;é"!!m mecanismo sobre o qual podemos conversar. Penso
que tudo deve ser planejado.
Essa é a preocupação 'que trago a este Plenário na tarde. de .tioje, Sr. Presidente e· Srs. Senadores, como irmão e como brasileiro, por entender que
precisamos conduzir esse processo de forma desa'
paixonada sensata.
Eram as considerações, Sr. Presidente, que eu
gostaria de fazer na tarde de hoje.
·

e

O Sr. José Eduardo Outra deixa a ca. deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
· Gasi!do Maldimer.
·

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo
· Outra, por cessão do Senador Humberto Lucena.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, por algumas
vezes, já utilizamos a tribuna do Senado para externar nossa preocupação com o fato de hoje termos
claramente uma hipertrofia do Poder Executivo e
uma atrofia do Poder Legislativo em nosso País.
A grande verdade é que hoje o Poder Legislativo de fato não está na nossa Casa ou na Câmara
dos Deputados, e sim no Palácio do Planalto. A primeira coisa que comprova isso, assunto que já fgi
inclusive objeto de debate nesta Casa, dit respeito
às famigeradas medidas provisórias. É até cansativa
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a repetição dos argumentos de que o Governo vem
exorbitando de sua capacidade de legislar. Diversos
Senadores já apresentaram aqui estatlsticas relacionadas ao número de medidas provisórias que foram
editadas no atual Governo, o número de reedições
das medidas provisórias.
Muitas vezes, procura-se dizer que o Congresso tem responsabilidade- também nesse fato, e é
vendade, mas, a meu ver, é uma responsabilidade
relativa, porque não podemos continuar encarando o
Congresso-como um ser amorfo, que não sofre interferência do· Poder Executivo.
- Concretamente; o Congresso Nacional ainda
não tomou posição a respeito da questão das medi'das provisórias por uma ação clara e constante das
Lideranças da Governo; particularmente no Senado,
_no senticja de-impedir que; de uma· vez por todas,
estabeleçamos uma legislação que impeça a proliferação de tais medidas provisórias.
,-.,c ' Sr~ Presidente, Sr"s: e· Srs: Ser'tàdores, se não
me· engano,· eXistem· 4 propostas de emenda cohsti"
tucipnal em tramitação ilo 'Senado, e todas elas procuràm limitar a possibilidade de reedição de medidas provisórias. A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania ·pendeu todos os prazos que tinha para
analisar essas propostas.
•·
· · · PordweiSas\ieies, foram ·apresentados requerimentos nesta Casa, tanto de ·minha parte quanto
do Senador· Eduardo Suplicy e do Senador Roberto
Requião, para que se colocasse na Ordem do Dia,
para votação do Senado, as diversas propostas de
emenda constitucional que tratam de medidas provisórias.

, .. O último movimento que houvé para tratardessa- matéria foi_ a Comissão Especial, presidida pelo
Presidente da Casa, na qual foi indicado Relator. o
Senador Josaphat Marinho, para apresentar um parecer que contemplasse as preocupações que estavam expressas nas diversas propostas de emenda
constitucional que estavam em tramitação.
O Senador Josaphat Marinho apresentou o seu
relatório, fazendo questão de registrar que aquele
parecer não era o seu pensamento pessoal, mas
uma síntese das preocupações apresentadas nas
propostas de emenda constitucional, e, aí, como o
Governo não gostou muito do parecer de S. Ex",
passou a não valer mais tudo aquilo que víamos
aqui: as preocupa\:õ.es extemadas pelas Lideranças
do· Governo de que a questão das medidas provisórias não é Simplesmente de Governo e Oposição,
mas do interesse do Congresso Nacional, do Poder
Legislativo.
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Parece-me que a matéria· voltou para o freezer, voltou a hibernar; continua o Governo a editar e
a reeditar medidas provisórias sobre as mais diversas matérias, sendo que em algumas, os legis1adores do Palácio do Planalto, para diminuir as críticas
<
com relação à quantidade de medidas provisórias,
resolveram incluir assuntos os mais díspares possíveis.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite
um aparte?
·
··
O SR. JOSÉ EDUAAOO OUTRA- Com muito
prazer, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Apenas para um
aditamento ao que V. Ex" informa. É que o parecer
foi aprovado na Comissão lnterpartidária sem divergência, o que confirma que, efetivamente, o que est<lva no parecer final era uma representação do pensamento coletivo da Comissão e não apenas, ou
principalmente, do Relator.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri'gado, Senador Josaphat · Marinho, , é exatamente
isso. Houve até alguns questionamentos, mas quando se colocou em votação o relatório, na Comissão,
ele foi aprovado _por unanimidade. Parece-me que a
matéria vai agora para o freezer. ·
Mas, não diz respeito apenas às medidas pro,visórias a constatação que estamos fazendo da atrofia do Poder Legislativo e de que quem está legislando, .hoje, é o Poder Executivo. Olhando o nosso
avulso, constatei que existem 66 vetos do Presidente da República, sejam eles vetos totais ou parciais,
a matérias aprovadas pelo Congresso Nacional que
até hoje ele não apreciou. Um deles foi lido no dia
18 de agosto de 1993. Prazo na Comissão: dia 7 de
setembro de 1993; prazo rio Congresso Nacional: dia
17 de setembro de 1993. Faz três anos o veto mais
antigo. Trata-se _de um veto parcial ao PLC n°135:
"Dispõe sobre a descentralização dos
se"'iços de transporte ferroviário coletivo de
passageiros, uribano e suburibano, da União
para os Estados e Municípios, e dá outras
providências. •
Como este, existem mais 66 vetos. De 1994
· -existem uns 1O ou 15; há alguns de 1995 e outros
de i 996, e ate hoje o Congresso Nacional não se
manifestou sobre esses vetos. Nós debatemos, estabelecemos diálogo e votamos; a matéria vai para o
Executivo, que veta, usando uma prerrogativa consmucional, e, depois, o Congresso não aprecia e
veto. Continua valendo, simplesfl)ente, a vontade do
.. Poder Executivo.
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Há alguns vetos aqui, que, inclusive, surpreendem. Um deles, segundo informações que foram publicadas na imprensa, o próprio Governo teria interesse em que o Congresso derrubasse. É o veto ao
projeto,-se não me engano, que trata do planejamento familiar, que o Governo teria vetado por engano e, segundo informação da imprensa, ao próprio
Governo interessaria que o veto fosse derrubado.
No entanto, o Congresso não aprecia o veto.
Salvo engano, durante todo o ano de 1996, o
Congresso Nacional não se reuniu uma única vez
para apreciar vetos; e quando se reuniu, no ano passado, eram sessões em que eu, particularmente, ia
votar bastante constrangido, porque era a famosa
maiiT)ita, dos tempos das eleições, em que as pessoas já iam com o voto pronto -eram aquelas cédu_las com "n" vetos a serem apreciados, e cada Senador ou Deputado colocava o seu voto na uma sem
nem saber o qu.e estava votando, já que aquela foi a
forma encontrada para_ limpar a pauta. A meu ver,
não foi a forma ideal mas, pelo menos, contribuiu,
durante um certo período, para que a pauta fosse
limP-a.
No entanto, em 1996 nem isso aconteceu. Volto a registrar: o Congresso Nacional não fez uma
única sessão, em 1996, para apreciar vetos, numa
subordinação absoluta do Congresso ao Executivo.
Quero ·registrar particularmente um veto sobre
o qual já fiz questão de fazer pronunciamento nesta
Casa, que foi o veto ao projeto que anistia as multas
que foram impostas aos sindicatos de petroleiros por
ocasião da greve de 1995. Esse projeto foi aprovado
na Câmara, em regime de urgência, por unanimida-

de das Lideranças. Ele foi aprovado no Senado, em
regime de urgência, pela unanimidade das Lideranças, e com voto contrário, se não me engano, de 4
ou 5 Senadores. Um projeto tramita em tempo recorde nas duas Casas, é aprovado, por unanimidade,
pelas Lideranças, vai para o Executivo, que o veta, e
o Congresso não faz nada!? O Congresso nem sequer se reúne para analisá-lo! O caso, em particular,
do veto ao projeto de interesse dos petroleiros foi
um dos poucos, dos 66, em que o Regimento foi
cumprido à risca.
A Comissão Especial destinada a analisar o
veto foi instalada, reuniu-se, foi elaborado um parecer pelo Senador Josaphat Marinho, que foi aprovado por essa Comissão Especial, e o Congresso ainda não se reuniu para apreciá-lo.
Por isso perguntamos: de quem é a culpa?
Uma parcela da culpa é do Congresso. Quero registrar uma parcela de culpa da Maioria do Governo,
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porque se o Congresso não se reúne para votar esses vetos é porque à Maioria, que alua nesta Casa,
não interessa que ele se reúna. É muito mais cómodo, muito mais prático para o Executivo que coqtinue
valendo o veto, porque não está em vigor a lei que
foi aprovada
Portanto, a inoperância do Congresso Nacional
é de responsabilidade da Maioria do Governo, que
atua nesta Casa, e que está uHrapassando o limite
de defender legitimamente ·os interesses do Poder
Executivo, de dar prerrogativas inerentes ao Congresso Nacional, que está sendo subvertido e subalternizado em relação aos interesses do Poder Executivo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma situação muito perigosa para a democracia, porque,
nas tempos da ditadura militar, o Congresso não dispunha constitucionalmente das prerrogativas de que
não
hoje dispõe. Então, poder-se-ia dizer qu11 •
está votando porque há uma série .de questões cuja
v~tação não é perniiiidà pelá Constituição. O Governo utilizava-se dos decretos-lei, que existiam em decurso de prazo, e se a matéria não fo8se votada em
30 dias, pelo Congresso, passaria !'t lei. .
Hoje, vivemos teoricamente em plenitude democrática, num Estado de Direito teórico; inas coriti~
nuamos a verificar uma supremacia absoluta do Po- ·
der Executivo em relação ao Poder Legislativo. Isso
não é bom para o Governo, não é bom 'para a Oposição, não é bom para o País, não é bom para a democracia e não é bom para a harmonia dos Poderes. · ·
Sr. Presidente, essa preocupação é procedente, na medida em que consta, para a próxima quintafeira, dia 29 de agosto, um requerimento de minha
autoria pa_ra inclusão, na pauta, do Projeto de Lei da
Câmara n• 13, de 1991, do então Deputado Nelsori·
Jobim, que também trata de medidas provisórias. :·
Esse requerimento já foi apresentado e adiado
inúmeras vezes e rejeitado; o Senado não o vota:
Ora, se há o entendimento de que o projeto do então
Deputado Nelson Jobim é inconstitucional, que o Senado o çoloque em pauta, rejeite-o e o arquive. Será
que não ficaria bem para o Senado arquivar um pro·jeto do aluai Ministro da Justiça, sob a alegação de
inconstitucionalidade? Se o projeto é inconstitucional, se· não contempla os interesses de limitação de
·medidas provisórias, devemos arquivá-lo. Mas, para
isso, ele deve ser incluído na pauta para ser votado.
Não tenho a mfnima dúvida de que, no dia 29,
quando esse requerimento for votado, o Governo vai
aâiá'lonovaménte ou rejeitar o requerimento - este
é no sentido de incluir o projeto na Ordem do Dia.
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Enfim, Sr. Presidente, são algumas ponderações, algumas preocupações e algumas constatações,
a partir, inclusive, de publicações do próprio Senado,
do quanto ainda temos de caminhar neste País para
podermos dizer que vivemos efetivamente numa democracia; do quanto a modificação das mentalidades ainda é necessária - refiro-me àqueles que
quando ocupavam a tribuna desta Casa faziam pronunciamentos bastante semelhantes a este.
Em um debate de proposta à emenda constitucional, tive oportunidade de ler alguns trechos de
pronunciamentos do então Senador Fernando Henrique Cardoso. A época, as palavras de Sua Excelência eiarn mais duras do que as minhas hoje. Mas parece_que •o uso do cachimbo faz a boca torta•. Isso
pode ser bom para o Executivo, para o Senhor Fer-nando Henrique Cardoso, mas, concretamente, não
é bom para a democracia e nem para o País.
Era o ~qué-eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
· · btirànte·o discursO do 'Sr. José Eduardo Outra, o Sr. CaSildo Matilaner," deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lauro Campos. ·

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Dando
continuidade à lista de oradores inscritos, concedo a
palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Concedo palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.515,
adotada em 15 de agosto de 1996 e publicada no
dia 16 do mesmo mês e ano, que "altera o limite
de dedução de que trata o § 2 2 do art. 12 da Lei
n• 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá
outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB
Jader Barbalho
NaborJúnio
Ronaldo Cunha Uma
Gerson Camata
PFL
Bello Parga
Júlio Campos
José Bianco
~ Waldeck Omelas

Artur da Távola
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PSDB.
Jefferson Péres
PSL

RomeuTuma
PPB~

Epitacio Cafeteira

Esperidião Amin
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)
Alfonso Camargo
• Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
Antônio Joaquim Araújo
Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC).
Michel Temer
Geddel Vieira Uma
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
· Gerson Peres
PSOE\
Alexandre Santos
Emanuel Fernandes
PSB
JoãoColaço
!.Sérgio Guerra
PC doB.
Sérgio Miranda
AldoRebelo
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-8-96- designação da Comissão Mista
Dia 21-8-96- instalação da Comissão Mista
Até 21-8-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista .emttir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 3Q-8-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 14-9-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Concedo a palavra ao nobre· Senador Eduardo Suplicy.
S. Ex' dispõe de 20 minutos para proferir o seu discurso.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, eu gostaria
de registrar um fato importante no processo democrático brasileiro.
Ontem, em muitas cidades brasileiras, a Rede
Bandeirantes de Rádio e Televisão, o Jornal da
Tarde e a Rádio Eldorado propiciaram uma seqüência de debates de extraordinária relevância. Na principal ou na maior cidade brasileira, São Paulo, os
candidatos a Prefeito tiveram um debate de grande
importância.
Estive no estúdio da Rede Bandeirantes e
pude constatar um clima semelhante ao desfeche
das eleições presidenciais~ Prova disso é que o auditório estava superlotado, e os principais dirigentes
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dos Partidos políticos envolvidos ali estavam, assim
como Ministros de Estado, seeretários e dirigentes
dos principais Partidos.
As eleições de São Paulo são de extraordinária
importállcia para a sucessão presidencial, que se
• dará em 1998. O candidato do Prefeito Paulo Malul,
Celso Pitta, do PPB, e dos demais Partidos que o
apóiam; o candidato do PSDB, José Serra, que obviamente tem o apoio do Governador Mário Covas e
do Presidente Fernando Henrique Cardoso; o candidato Francisco Rossi, do PDT de Leonel Brizola; a
candidata Luíza Erundina, do Partido dos Trabalhadores, e que tem o apoio do PSB, do PCB, do PMN,
dos diversos Partidos que hoje compõem a coligação P.Or São Paulo; o candidato José Aristodemo Pinotti, do PMDB, e os demais candidatos de Partidos
um pouco menores, prepararam-se para um encon-tro de gmnde relevância.
Em primeiro lugar, há que se cumprimentar a
Rede Bandeirantes, o Jornal da Tarde e a Rádio Eldorado por terem -promovido o debate que inclusivE~
foi tJ:ansmitido ao vivo para a Capital Federal. Como
Senador pelo Partido dos Trabalhadores, como representante do PT e da Coligação Sim por São Paulo,
registro que ficamos satisfeitos com o desempenho
de Lufza Erundina de Sousa.·
O gmnde amadurecimento demonstrado por S.
Ex" deve-se à sua experiência, ao seu conhecimento
da vida da cidade. Lufza Erundina tem propostas interessantes para as áreas da saúde e da educação,
para os problemas da violência, para o resgate da
cidadania e para trazer maior justiça para o nosso
País. Por tudo isso, nós, do PT, avaliamos que Luíza
Erundina saiu-se muito bem no debate. O seu desempenho de ontem contribuirá para que sua campanha dê um salto.
Houve respeito aos demais candidatos. Houve
também algo interessante, Sr. Presidente. Eu próprio, como candidato em 1992, defendi - defendo
até hoje- a instituição, em São Paulo, de um bilhete
único para o transporte coletivo e a introdução de
um projeto. de garantia de renda mínima. Essa iniciativa começa a ser abraçada não apenas pela candidata Luíza Erundina, mas até por alguns de nossos
principais adversários. O candidato Celso Pitta, por
exemplo, apoiado pelo PPB de Paulo Maluf, ainda
que o Prefeito Paulo Maluf tenha vetado a proposição do Vereador Carlos Aratini, da instituição de um
bilhete único na Cidade de São Paulo, apresentou,
como um dos pontos de sua plataforma, da mesma
maneira que o fez Luíza Erundina, a instituição de
um bilhete único. Trata-se, na verdade, da forma
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mais racional de integração entre as diversas linhas
de ônibus, a exemplo do que ocorre nas principais
cidades do mundo. Fiquei contente também ao observar o candidato Celso Pitta secundar a abertura
de Lufza Erundina. A candidata, logo no início, expôs quais eram os principais pontos de sua plataforma: atenção para com a saúde, educação, orçamento participativo e formas de, na Cidade de São Paulo, resgatar a justiça e a cidadania. Para diminuir a
violência, propôs a introduÇão do programa de garantia de renda familiar mínima, a exemplo do que já
está acontecendo no DiStrito Federal, em Campinas,
Ribeirão Preto. Eis que, em meio ao debate, Celso
Pitta também se mostrou favorável a que se diminuísse a violência na cidade atacando as causas
profundas de tanta desigualdade social.
Não sei ainda qual o resultado das pesquisas
de opinião, mas, a meu ver, estão ganhando a Cidade de São Paulo e o Brasil.. Esses debates, mais do
que os programas do horário gratuito, proporcionam
a possibilidade de .os eleitores avaliarem ••e.ii.igualdade de condições, qual o melhor candidato, qual a
melhor a~emativa. Enfim, acredito que o Brasil sai
ganhando e, nesse caso específico, a Cidade de
São Paulo e todas as cidades onde esteja havendo
·
procedimentos semelhantes.
·Concluindo, Sr. Presidente, louvo o aperfeiçoamento das instituições democráticas no Brasil.
Durante o discurso do Sr. Eduarrto Sup/icy, o Sr. Laura Campos, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessão deliberativa extraordinária a
realizar-se terça-feira, dia 27 de agosto, às
18h30min, para deliberar sobre projetos de decreto
legislativo relativos a concessões de rádio e televi-

são.
A Presidência informa que os textos das matérias encontram-se publicados no Diário do Senado
Federal e em avulsos à disposição dos Srs. Senadores.
A pauta da sessão extraordinária convocada
será a seguinte:
-· Projeto de Decreto Legislativo n° 31, de
·1994, da Câmara dos Deputados, que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural Limitada, para explorar serviços de radiodffusão sonora de freqüência.
modulada na Cid.ade de Mandaguari, Estado do Paraná.

Agosto de 1996

ANAJS DO SENADO FEDERAL

Projetas de Decreto Legislativo 77, de 1994;
163, de 1995; 172, de 1995; 185, de 1995; e 06, 14,
17, 25, 45, 47, 51, de 1996.
A Presidência comunica ao Plenário que, em
aãrtamento à pauta prevista para o próximo dia 28,
determinou o agendamento das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 78, de 1992.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, fiz alerta
sobre um episódio que estava acontecendo em meu
-Estado, relativo ao memorando do advogado da Telergipe ao presidente daquela empresa. Por intermédio desse documento, o advogado dava conhecimento de que cerca de 25 empregados de prestadoras de serviço à Telergipe já haviam trabalhado em
uma. outra prestadora. Ao serem demitidos, acionaram ·a Justiça contra essa empresa prestadora de
serviço, naturalmente colocàndo a empresa contratante, no caso, a Telergipe.
Em reunião com o advogado, o presidente da
empresa disse que essas pessoas, pelo lato de terem acionado a Justiça contra aquela empresa, não
poderiam continuar trabalhando em uma outra empresa que prestava serviço à Telergipe.
Naquela ocasião, fiz questão de registrar que
isso era um procedimento absurdo, um conselho absurdo do advogado da empresa porque estava impedindo um dos direitos mais elementares de trabalhadores: o direito de recorrer à justiça em defesa de direitos que porventura não houvessem sido conferidos pela empresa.
Textualmente, disse que acreditava no bom
senso do Presidente da Telergipe, Dr. Acival Gomes, registrando inclusive que S. Ex", quando Deputado Federal Constituinte, havia votado em todas as
questões celacionadas a direito dos trabalhadores.
S. Ex" recebeu inclusive nota 9,5 do DIAP, o famoso
livro "Quem é Quem na Constituinte". Mas parece
que tambérci o Sr. Acivai Gomes, ao entrar no
PSDB, resolveu esquecer o que ·escreveu ou o que
falou anteriormente.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi
uma comunicação do Sintel, Sindicato dos Telefónicos de Sergipe, informando que aqueles 25 trabalhadores haviam sido demitidos pelo fato de terem
entrado na justiça contra uma prestadora de servi-
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ços à Telergipe. É um fato profundamente lamentável que demonstra que os direitos trabalhistas do
Brasil, em grande parte, ainda estão em tempos me•
dievais.
O Sindicato está entrando com uma queixa-crime contra a organização do trabalho, contra a 1elergipe, contra a prestadora de serviços.
Registramos aqui o nosso protesto contra essa
posição da Prelõidência da. Telergipe, que comete
esse crime de demitir trabalhadores pelo fato de estarem reivindicando um dos seus direttos mais elementares, numa demonStração cabal de que a própria legislação trabalhista brasileira ainda fica muito
no papel, já que na prática, quando os trabalhadores
recorrem a ela em defesa de seus direitos, acabam
sendo sujettos a ações de natureza tão absurda
cõmo estas que foram cometidas pela Presidência
da Telergipe.
Muno obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, quando Gamai Abdei-Nasser
era presidente do Egito (1956-1970), surgiram muitas histórias a seu respeito. Uma das que a ele sobreviveram ilustra muito bem o assunto que hoje
lhes trago. Por isto, permitam-me contá-la; é curta e
interessante:
"Alexandre, César e Napoleão encontraram-se no além. De lá, como verdadeiros
filhos do "deus da guerra", contemplavam
com atenção e curiosidade as armas modernas.
- Qual dessas armas teriam gostado
de possuir? -alguém lhes perguntou.
- Os tanques, respondeu Alexandre.
-Os aviões, disse César.
-~A "Voz dos Árabes" (a emissora de
rádio criada por Nasser), ponderou Napoleão. Ela teria convencido o mundo de que
ganhei a batalha de Waterloo.
Nós, membros desta Casa, bem podemos
aquilatar que, dentre os três, o mais certo era Napo-leão; os fatos, as causas e conseqüências perdem
toda a importância, quando manipulados pelos veí~ cuJos de comunicação. Ao povo ge-ralmente chega
uma realidade distorcida, às vezes bem distante das
razões que a originaram.
Assim também foi com a isenção de impostos·
às pequenas empresas. Alguns "comunicadores",
em um raciocínio delirante, conseguiram vislumbrar
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cuja concepção "reforma agrária -n-o Brasil tem que
ser entendida não como um problema económico,
mas social, pois promovê-la seria garantir ampla
criação de empregos". Não há, porém, por mais ampla e alrativa que se faça essa reforma, como obrigar todos os desempregados a se mudarem para o
campo.
Senhores, li neste final de semana um excelente artigo da revista Rumos do Desenvolvimento,
um desses periódicos que recebemos em nosso gabinete. A matéria, intitulada "Uma conjugação essencial para o futuro do Brasil", é assinada por Gláucia
Maria Vasconcellos Vale, economista e professora
da PUC-MG. O tema é deveras interessante: o surpreendente fenômeno mundial do crescimento econõmfco sem geração de emprego.
A autora apresenta uma série de conceitos e
informações precisas, situando o Brasil nesse contexto. Apresenta ainda o entendimento de William Bridges,
consuttor empresarial americano, que afirma:
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ciamentos aqui feitos na oportunidade daquela votação.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a chamadà "Lei Sebrae" será agora submetida à decisão da
Câmara. Tenho plena convicção de que receberá naquela Casa a atenção e o apoio que aqui lhe lpram
concedidos, pois, como bem afirmou o preclaro Senador Valmir campelo, •valorizar as empresas de pequeno porte significa fortalecer a própria democracia'.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO 'SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi, ontem, para
Rosana inaugurar a usina hidroelétrica daquela cidade, perto da fronteira entre o Estado de São Paulo e
•o emprego é um· concetto do século
do Paraná, justamente no Pontal do Paranapanema,
XIX' que, no limiar do Século XXI, encontrauma das regiões onde a questão da terra tem sido
se em fase de extinção. Na sociedade do fu.
mais tensa. Seria a oportunidade para Sua Excelênturo haverá trabalho, mas não emprego. (...)
cia dialogar com os fazendeiros, com os trabalhadoMas o que se pode vislumbrar hoje com o
res, com os representantes do Movimento dos Semcrescimento do desemprego conjugado com
Terra. Afinal de contas, que melhor oportunidade tea· fenômeno dessas novas mudanças em
ria o Presidente, que tanto se desloca, seja aqui pelo
curSe> é que, de forma crescente, as pesBrasil ou para o exterior, de conhecer de perto e diasoas deixam de ser empregadas e tomamlogar, olho a olho, com os agricultores, com os fase, voluntárias ou compulsoriamente, donas
zendeiros e com os trabalhadores sem-terra?
de pequenos negócios, trabalhadores por
Os trabalhadores sem-terra daquela região, de
conta própria, autónomas... " etc.
Teodoro Sampaio, de Presidente Prudente e de Rosana, para ali se deslocaram e estavam na expectaDessa forma, nobres colegas, considera a refetiva de dialogar com o Presidente da República. Enrida professora que não serão mais as grandes emtretanto, segundo a imprensa, Sua Excelência teve a
presas que deverão prover, no futuro próximo, uma
grande parcela de novos empregos, mas sim um
oportunidade de andar de helicóptero, de rever e exconjunto amplo, difuso e desorganizado de milhões - perimentar os escargots criados na Vila de Porto
de microempresas.
__ _
·- Primavera, que, segundo afirmou, sobre isso ele en···--..Assim sendo, concluo que-"ãfgílns selares da
tende. Pela primeira vez, teve a oportunidade de conhecer frutas de urucum e mamona.
imprensa não aquilataram o alcance social e, conseSr. Presidente, quem acompanha com atenção
qüentemente, económico dos projetas da lavra do
as ações e palavras do Presidente Fernando Henrinobre Presidente José Samey. Não atentaram, ainda, para as considerações do ilustre relator das duas
que Cardoso, certamente deve lembrar que, há cerca de um ano, Sua Excelência, referindo-se aos traproposições, o Senador Bello Parga, que ressaltou
balhadores do Movimento dos Sem-Terra, afirmou
que a redução da receita, "nos primeiros meses da
que gostaria muito de conversar com o Sr. José Raimedida será compensada, posteriormente, com o
nha Júnior. Isso aconteceu antes mesmo da decreaumento do número de contribuintes".
tação da prisão de José Rainha Júnior e Diolinda AlInfelizmente, alguns veículos de comunicação,
ves de Souza, sua esposa.
a exemplo do que Napoleão atribuiu à emissora de
Portanto, seria natural que, estando José Rai-.
rádio de Nasser, preferiram manipular a notícia, distorcendo objetivos e intenções. Bastaria, para serem
nha Júnior em liberdade, nada devendo à Justiça,
ele que é considerado um dos líderes do Movimento
fiéis à verdade, reproduzirem um dos tantos pronun-
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doente, infelizmente não pôde realizar mais essa
obra.
Por tudo aquilo que realizou em novelas, nos
filmes brasileiros, Jofre Soares constituiu-se num
dos maiõres a tores do nosso tempo, tanto da televisão quanto do cinema, e merece a homenagem do
Senado Federal.
À sua família e a todos que o admiravam a
nossa solidariedade e as nossas condolências.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
colherá a assinatura de V. Ex' no requerimento.

Os Srs. Senadores Odacir Soares, Júlio Campos, Joel de Hollanda e Teotônio Vilela Filho enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento ltemo.
S. Ex"s serão atendidos.

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Secretário de
Estado da Saúde e Vice-Govemador do Estado de
Rondônia, Dr. Aparício de Carialho de Moraes, acu-'
mulaildo, ainda, o cargo de Presidente do Conselho
Regional de Secretários de Saúde da Região Norte,
teve a gentileza de encaminhar-me dois oportunos e
valiosos documentos, denominados, respectivamente, "Carta do Sistema Único de Saúde da Amazônia"
e "Descentralização do Controle de Endemias da
Região Norte•.
A importância dos citados documentos - o primeiro, resultante do 11 Encontro das Comissões lntergestoras Bipartite da Região Norte, realizado em
Porto Velho, em 29 de maio do ano em curso, e o
segundo, originário da Reunião Extraordinária do
Conselho Regional dos Secretários de Saúde da Região Norte, Conass-Norte, realizada em Manaus, no
período de 18 a 19 de julho do corrente, decorre do
fato de que eles expressam as posições adotadas e
as reivindicações apresentadas pelos integrantes
dos órgãos regionais de saúde, perante as autoridades do Ministério da Saúde, seja no encontro de
maio, em Porto Velho, seja no encontro de julho, em
Manaus. ·
Em ambas as oportunidades, os secretários regionais de saúde perceberam certas discrepâncias e
descompassós entre os representantes dos órgãos
federais e os dos órgãos regionais de saúde, no que
diz respeito à visão das prioridades a serem consideradas com vistas à melhoria das condições de
saúde das populações da Amazônia.
Tais discrepâncias, segundo os secretários regionais de saúde, resuttam no âmbito federal, do
desconhecimento da realidade amazônica, mais es-
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pecificamente, do desconhecimento das condições
peculiaríssimas em que vive a população da região;
das distâncias que separam seus municípios e núcleos populacionais; das longas horas de vôõ ou
de navegação fluvial que os agentes de saúde
consomem na cobertura dessas distâncias, o. que
repercute financeiramente no custo operacional
das <JÇÕes e seJViços de saúde oferecidos à população. Esse dado é ignorado ou indevidamente
considerado peiÓs técnicos ·da administração federal. Estes, também, não levam em conta a descontinuidade dos seJViços lle saúde gerada pela quase impossibilidade de fixação de profissionais de
saúde naquela região, devido às condições inóspitas
da floresta, aliadas à falta de infra-estrutura de vida
Os secretários de saúde do CONASS lastimâm, sobretudo, a ausência de uma atenção bem
mais enfática, da parte dos representantes do Ministério da Saúde, ao papel que deve caber ao Programa de Controle da Malária, principalmente, na hora
·de definir as prioridades e políticas para os estados

amazônicos.
Face a'tais desenoontros, e sobretudo, face ao
maior deles, representado pelo fato de não constar
no elenco das prioridades do Ministério da Saúde,
no que diz respeito às Endemias, o combate à Malária, embora ela seja a principal endemia local, respondendo por 98% dos casos do País, é que o Conass-Norte levantou-se como intérprete das características e perfis epidemiológicos da região amazónica, fazendo chegar ao conhecimento das autoridades do setor, na esfera federal, por via do documento "Descentralização do Controle de Endemias da
Região Norte•, o conjunto de exigências abaixo relacionadas: .
a) início imediato da descentralização
do controle de endemias;
b) priorização das endemias regionais,
como a malária, para os Estados do Norte;
c) Integração das instituições, visando
· ao controle das endemias;
d) Caracterização das Secretarias Estaduais como gestoras de fato de todas as
ações destinadas à saúde;
e) eliminação de ações conflitantes de
instituições afins;
f) repasse de tecnologia aos Estados
com situação definida da atuação de cada
esfera de governo;
g) capacitação de pessoal;
h) formação de grupo de estudo e avaliação das ações por região;
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i) início imediato do processo de integração interinstitucional;
·
j) eliminação das resistências de alguns setores regionais;
I) financiamento, dentro da realidade
amazónica, próxima da preconizada pela organização mundial da saúde que é em tomo
de U$ 250 (duzentos e cinquenta dólares
americanos) per capita.

Ao registrar e aplaudir, desta tribuna, a corajosa tomada de posição do Conass-Norte, que certamente visa a reverter o aluai quadro de abandono
em que se encontra a saúde pública nos estados
amazónicos, não posso deixar de anotar que a firmeza ·desse gesto muito aproxima os integrantes do
Conass, de seus representantes regionais, no Con1Jresso Nacional, os quais, por intennédio da Comissão Mista que aprecia a Medida Provisória 1.511,
que tenho a honra de presidir, já fez sentir ao governo federal ser a referida MP .inaceitável porque ignora as peculiaridades da economia regional e por se•
rem,:lambém, inaceitáveis os parâmetros que a referida MP tenta impingir ao desenvolvimento agrícola
dos estados amazónicos.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - MT) - Sr. Presidente, Sr"s· e Srs. Senadores, a união comercial e
aduaneira dos pafses do Sul do Continente, chamada de Merccsul, é uma das mais felizes iniciativas
dos governos da região nos últimos anos. Brasil e
Argentina superaram uma antiga rivalidade, baseada
em conceitos geopolíticos e históricos, e decidiram
caminhar juntos para aumentar os respectivos mercados, ampliar a base do emprego e gerar" maiores
riquezas.
Na esteira dessa união de propósitos vieram o
Uruguai e o Paraguai. Dentre em breve outros países da região irão se juntar ao novo mercado que
surge. A estabilização da economia brasileira e as
perspectivas do Mercosul atraíram para o mercado
nacional - apenas o Brasil - investimentos na ordem
de vinte e-três bilhões de dólares. É tão grande a
procura por- investimentos na área que o governo
brasileiro pensa ern criar uma agência com o objetivo de coordenar os investimentos e dar algum tipo
de orientação ao estrangeiro que pretenda colocar
seu dinheiro no País.
É, sem dúvida, um bom momento, pelo qual
não se passava há mais de uma década neste País.
O livre comércio, na região, permite que empresas
situadas no Brasil ou na Argentina planejem com segurança seu futuro e seu trabalho. E realizem expor-
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tações, livres de problemas de alfandegários por
toda a região, que é das mais ricas. O Mercosul é o
segundo maior mercado das Américas.

.

Essa novidade funciona há poucos anos, mas
já demonstra sua vitalidade. O maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. E no segundo lugar já desponta a Argentina, com uma significativa presença no cenário do comércio eX1erior brasileiro. Os nossos vizinhos estão se tomando os principais parceiros comerciais. Hoje, mais de oitocentas
empresas brasileiras estão aluando na Argentina.
Há, portanto, um significativo volume de negócios correndo por este novo canal de entendimentos
comerciais e industriais. As perspectivas do MercosuJ são infinitas. O limite será o limite da criatividade
dos empresários. As empresas brasileiras, subitamente, ganharam um novo mercado consumidor, de
nível médio de renda, que vai até o eX1remo sul do
continente, passando pela rica e populosa grande
·
·
Buenos Aires.
Os empresários argentinos, tarritié~ estão
descobrindo um mercado de mais de cem milhões
de pessoas que passa pelo Sul desenvolvido e rico,
alcança o Nordeste e chega até a Amazônia. Ou.
seja, os argentinos ganharam a possibilidade de
vender seus produtos num território várias vezes
maior que o de seu próprio pafs. Suas indústrias ganharam nova escala e sua produção poderá crescer
muita~ vezes. O mesmo ocorre com os empresários
brasileiros.
O comércio é uma via de duas mãos. Os dois
lados da fronteira deverão produzir mais, vender
mais e, assim, gerar maior riqueza. Essa é uma tendência mundial, inaugurada pela União Européia.
Lentamente, os países do velho continente foram
superando suas rivalidades históricas, seus problemas nacionais e abrindo fronteiras para os vizinhos.

A Europa hoje, já tem até uma bandeira própria,
como se foraum país: é um território integrado. Ganham todos, perdem os pessismistas, os belicistas e
os nacionalistas anacrónicos. Ganha a democracia e
o livre comércio.
Estados Unidos e Canadá há muito tempo abriram suas fronteiras. Empresas canadenses operam
nos Estados Unidos e norte-americanas no Canadá.
O que era, antes, uma operaçãó de fronteira, passou
a envolver todos os dois pafses. Recentemente, o
México foi admitido nessa parceria e o mercado se
expandiu até a América Central. Alguns líderes nor~.
te-americanos começam a prever a possibilidade de
uma zona de livre comércio em toda a América.
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Quero dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores que essa é uma tendência mundial. Os pequenos países da América Central também se organizam em bloco. Os países andinos caminham nesta
direção. Os que se situam no norte da América do
Sul planejam o Meroonorte. Os asiáticos também se
defenderam num bloco homogéneo. Os nacionalismos estão sendo derrubados por força da vitalidade
do comércio sem barreiras, do bem estar das populações e do livre trânstto dos empresários. Tudo sob
a égide da democracia
Rz essa introdução, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, para reafirmar minha firme posição em
favor do Mercosul e da união alfandegária. Mas alguns problemas resultam dessa abertura comercial.
Alguns deles já foram objeto de tratados e convênios
-específicos conduzidos pelos governos da região.
Outros, não: as questões previdenciárias e trabalhis- .
tas ainda não foram devidamente examinadas. É um
assunto urgente e necessário, porque existem muitas diferenças, nessa matéria, na legislação de cada
um~os países.
Os assessores jurídioos da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de
São Paulo recomendam a criação de um tratado internacional do Trabalho para garantir os direitos dos
trabalhadores que integram o Mercosul. A idéia se
justifica, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, porque as relações entre empregado e empregador são
regidas por legislações diferentes no Brasil, Uruguai,
Argentina e Paraguai.
Na Argentina, por exemplo, o trabalhador recebe um adicional de periculosidade, penosidade e insalubridade. No Brasil não existe o adicional de penosidade, referente ao trabalho árduo. Essa situação
é urgente, porque, além de investimentos nas duas
direções, os trabalhadores também· ganharão um
novo mercado. Ou seja: brasileiros poderão trabalhar na Argentina. E argentinos no Brasil. E que a legislação que os protegerá?
A questão previdenciária também é complexa.
Os quatro· países integrantes do Mercosul possuem
regras próprias e um grupo de conquistas diferenciadas entre si. Além disso, depois de uma década de
problemas económico-financeiros, cada um dos países trabalha com uma regra própria para fazer expurgas de inflações não-contabilizadas e de normas
que foram modificadas por novos planos de estabilização.
O Brasil, que ingressa na fase de reforma da
Previdência, talvez possa aproveitar essa fase para
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amoldar-se aos concettos dos vizinhos e assim reduzir eventuais disparidades. Alguns técnicos não sabem como solucionar o problema de aposentadoria
de alguém que tenha trabalhado, por hipótesE!', dez
anos na Argentina, oito no Brasil, seis no Uruguai e
o restante no Paraguai. Como será feito o cálculo do
tempo de serviço, quais as oontribuições que serão
admitidas para compor a aposentadoria e, finalmente, qual o valor a ser pago. Tudo isso exige uma
coordenação entre os países signatários do aoordo
do Mercosul.
Veja-se a situação previdenciária argentina. O
país vizinho reformou sua previdência há pouco
mais de um ano. Hoje tem 3, 6 milhões de trabalhadores recebendo pelo sistema privado. Outros três
milhões continuam a receber pelo sistema estatal.
Mesmo quem faz uma opção pela iniciativa privada
recebe dois tipos de beneficias do Estado.
Os fundos privados surgidos nesse período totalizam vinte e seis empresas, mas os analistas de
mercádo estão prevendo que onze fundos serão absorvidos ou fundidos dentro de um ano. Devem oontinuar a ter vida autónoma apenas vinte instituições
no médio prazo .. O motivo é que os fundos privados
não foram bem recebidos na Argentina. Eles estão
captando cerca de duzentos e cinqüenta milhões de
dólares de contribuições mensais, oontra um bilhão
do sistema estatal.
A reeleição do presidente Carlos Menem demonstra a sua aprovação popular e atesta a acettação da maioria de suas reformas estruturais. Mas o
governo modificou, agora, o sistema de pagamento
dos benefícios, por não oonseguir recursos para
honrar os pagamentos. Agora, a previdência paga o
benefício; mediante aprovação do Congresso daquele país. E os pa~amentares fixam o valor dos pagamentos de acordo com as possibilidades financeiras do Estado.
Essa rápida passagem pelo cenário trabalhista
e .previdenciário dos países que compõem o Mercosul dá às Sr"s e aos Srs. Senadores uma visão da
complexidade da matéria. Cada um dos países viveu
à sua moda os problema económicos da ú~ima década: Cada um deles criou seu programa de estabilização e modificou a previdência oomo foi possível.
Em verdade, existem sistemas diferentes, legislações diversas e benefícios concorrentes.
É chegado o momento de os negociadores do
Mercosul, que se reúnem com freqüência para discutir os problemas que naturalmente vão surgindo,
voltar os olhos para os assuntos trabalhistas e previdenciários. A tendência normal do Mercosul é apro-
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fundar as relações entre os países, a ponto de o
mercado se tomar um só. Será di.lícil, então, distinguir trabalhadores que fazem o mesmo trabalho,
mas recebem proteção diferenciada
A -unificação ou a harmonização da legislação
trabalhista e previdenciária, no Mercosul, é um tema
que se impõe necessária e naturalmente. É chegado
o momento, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
de dar atenção a um problema que, se não for equacionado na hora correta, poderá se transformar
numa enorme confusão. E ameaçar vigoro$àmente
o sucesso desse magnífico empreendimento conjunto que é o Mercosul.
Era o que tinha a dizer
Muito obrigado

O SR. JOEL DE HOLANDA (PFL - PE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como os demais
participantes do processo de desenvolvimento nacional, a classe empresarial bràsileira tem o dever
de se manifestar- sobre os problemas que affigerh
nosso País. Deve não apenas conseguir o máxiiTkl
de eficiência em sua área específica de produção o
que já não é pouco , mas também não peide(de vista o contexto global onde se insere sua atuação, que
é a sociedade brasileira, tão rica de desafios como
de potencialidades.
Infelizmente, esse tipo de atitude não é tão freqüente entre nossos empresários como seria de se
desejar. Foi, assim, com grande satisfação que tomei conhecimento do artigo de João Carlos Paes
Mendonça, publicado no Jornal do Commercio de 19
de junho. Nele, o empresário nordestino, presidente
do Grupo Bompreço e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, empreende uma lúcida
análise das dfficuldades com que nos deparamos
para superar o eterno estado de subdesenvolvimento eoonômico e social do Nordeste.
Revela especialmente essa lucidez a análise
que realiza sobre as diferentes contribuições a serem prestadas pelo setor público e pelo setor privado na busca comum do desenvolvimento. Diversas
experiências vêm comprovando amplamente, nas
suas palavras, •que o sucesso é muito mais viável
quando existe uma coordenação adequada de políticas públicas e privadas, cabendo às primeiras a função indutora e facilitadora dos investimentos e das
ações das empresas: Compete ainda ao Estado o
papel de prover a infra-estrutura e os serviços imprescindíveis de saúde e de educação, além de organizar o "ambiente politico-institucional onde o seter privado atua. •

A grande dificuldade, em seu modo de ver,
está em fazer com que os dois setores atuem conjuntamente e em harmonia, maximizando o potencial
de crescimento econômico, em lugar de se perderem em conflitos desnecessários. Essa é a importante tarefa a ser desempenhada pelas lideranças políticas, empresariais, dos trabalhadores e da classe
intelectual.
Se a consciência dessa responsabilidade é ainda minoritária, ressalta o empresário que há honrosas exceções, como a representada pelo Vice-Presidente da República, M<VOO Maciel, que novamente
cito o artigo , •sem esquecer que é vice-presidente
do Brasil e não de Pernambuco ou do Nordeste,
também é incansável na tentativa de motivar os poderes da República a assumirem sua parcela de responsalbilidade com um projeto para o Nordeste.•
Solicito a transcrição nos Anais da Casa desse
artigo, que revela agudo discernimento e o louvável
espírito público de um infatigável representante da
classe empresarial nordestina, contribuindo valiosámente para o necessário debate entre os lláli<as segmentos sociais, a fim de equacionarmos os caminbos para o desenvolvimento eoonõmico e social de
nossa Nação.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOEL DE HOLLANOA EM SEU 015CURSO:
DESENVOLVIMENTO
João cartas Paes Mendonça

Uma das questões que mais- preocupam os brasileiros
hoje, talvez a mais preocupante, é encontrar os meios para elevar
o nível de emprego, o que significa também fazer com que haja
maior nfvel de investimentos produtivos e, conseqUentemente,
maior demanda por mão-da-obra nas empresa. Em resumo, é a
questão do desenvoMmento.
Se preocupa os brasileiros oomo um todo, com muito mais
razão preocupa a nós nordestinos, que nos vemos interiorizados
em relação não ao paraíso do primeiro mundo, mas no confronto
coin os padrões já atingidos pelos nossos irmãos do Sul do Pafs
que, mesmo convivendo com seus graves problemas de desequilfbrtos estruturais e históricos deVidOs à péssima distribuição de
renda, gozam em médla de condições de vida bem mais confortáveis que as nossas.
Para o Nordeste, a questão do desenvoMmento ou da superação do eterno estado de subdesenvofvimento já está se
transformando numa neurose coletiva. Só que continuamos ainda
sem saber exatamente como fazer para chegar lá onde queremos. Ainda discutimos. por_ exemplo, se os recursos devem ser
_apropriados e diredonados pelo setor público ou pelo setor privado; quando as experiências mundiais bem-sucedidas de projetas
de desenvolvimento já- têm COmprovado amplamente que o su=
cesso é muito mais viável quando existe uma coordenação adequada de políticas públicas e privadas, cabendo às primeiras a
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função indutora e facilitadora dos investimentos e das ações das
empresas. O papeJ do setor público é eS$encial, considerando
não só o seu poder, ou obrigação, de prover os mecanismos de
Infra-estrutura e serviços de saúde e educação adequados, como,
principalmente, pelo seu papel de organizador do ambiente político-institucional onde o selor privado alua. E também é essencial o
trabalho desempenhado pelas empresas, que são as entidades
encarregadas de combinar desenvolvimento de produção disponíveis para gerar os produtos e serviços necessários à movimenta-

ção da estrutura económica.
A diflcuJdade está em fazer com que os dois setores trabalhem em conjunto e coordenadamente, ajudando-se em vez de
entrarem em conffdos desnecessários e prejudiciais. Estaria ai a

grande contribuição a ser dada pelas lideranças políticas, empresariais, dos trabalhadores e da classe Intelectual.
.
lnfeJizmente, o que temos constatado é que ainda falta um
boca}to até termos lideranças amadurecidas e conscientes dessa
sua obrigação com o desenvolvimento da sua região, embora
com honrosas e bolhantes excações. E um bom exemplo de exceção tem Sido o Vice-Presidente Marco Maciel que, sem esque- cer jamais_ que é Vice-Presidenle do Brasil e não de Pernambuco
ou do Nordeste, também é incansável na tentativa de motivar os
poderes da Repúbflca a assumirem sua parcela de responsabilidade com um proJeto para o· Nordeste, assim como em trazer
para cá as informações e as discussões relevantes para melhqr
equacionamento do processo de desenvoMmento.
": A mais recente Iniciativa sob a sua orientação foi o •seminário Internacional sobre Fontes de Fllanciamento e Fomento a
Negócios no Âmbito do Mercosuf•, realizado na Sudene, na última
sexta-feira, que propiciou a oportunidade para uma discussão
bastante aprofundada de oportunidades concretas e de fragilidades que coiídiclonam a demanagem do desenvoMrnento regional, inclusive com a participação de autoridades nacionais e internacionais com poderes para decidir sobre essas questões. Desse
seminário poderá resultar boas notrcias para o Nordeste e certamente, ele também ajudOu para uma consdentização das próprias lideranças locais.
João Carlos Paes Mendonça é Presidenta do Grupo Bompreço e
do Sistema Jomal do CommtJrcio de Comunicação.

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PFL - AL)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dizem que o
homem se toma universal quando conhece bem a
sua casa, o seu quintal, o bairro, a cidade. Eu posso
dizer que conheço bem o universo de dificuldades
da educação brasileira porque sei do triste quadro
educacional da minha Alagoas. Os professores ganham pouco, a evasão escolar é grande, a qualidade de ensino baixa, o índice de analfabetismo alar·
mante. Alagoas é um resumo do que ocorre no Brasil, em cada estado que os Srs. e Sr"s representam.
Devemos e podemos mudar este quadro.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal rejeitou ontem, dia 14 de
agosto, as duas Emendas de Plenário aqui apresentadas à Proposta de Emenda Constitucional nº 30,
de 1996. A partir disso, essa PEC, tão importante
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para a educação brasileira, está pronta para ser votada, em primeiro turno, pelo Plenário desta Casa
Legislativa.
É para falar sobre os benefícios que advirão
para toda a sociedade brasileira com a aprovação
dessa alteração constitucional que ocupo, na ~arde
de hoje, a tribuna do Senado Federal.
Sr"s e Srs. Senadores, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 30, de 1996, de iniciativa do Presidente da República, tem pÓr objetivo modificar o art.
34 e o nulo VIII, Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal "Da Educa"ção" e também o art 60 do
Ato das Disposições Transitórias, disposições essas
relativas ao financiamento do ensino público no
Pafs.
A PEC, que chega a esta Casa oriunda da Cârrrara dos Deputados, altera, como sabemos, diversas disposições da nossa Carta Magna relativas à
educação, particularmente as referentes ao ensino
fundamental e à repartição de responsabilidades entre os três níveis de governo, o federal, o estadual e
o municipal.
Com sua aprovação, deverá ser criado, no âmbito de cada Esta.do e do Distrito Federal, um "Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério", a ser regulamentado por lei. Sua finalidade é a de viabilizar,
de forma mais eficaz, a ação do poder público na
oferta do ensino fundamental, de acordo com a repartição de responsabilidades entre as. unidades federadas, prevista na nova redação proposta ao art.
211 da Carta Magna, e mediante o uso dos recursos
que serão yinculados a esse níver de ensino.
São introduzidos, como propósito da função
distributiva e supletiva da União, os princípios de
equalização de oportunidades educacionais e de padrão mínimo de qualidade de ensino em todo o território nacional. Os Municipios permanecem com o
dever de atuar prioritariamente no ensino fundamen-

tal, passando sua ação a ser exercida em toda a
. educação infantil. os Estados e o Distrito Federal,
por sua vez, deverão aluar prioritariamente no ensino fundamental e médio,
Sr"s e Srs. Senadores, como podemos ver, a
Proposta de Emenda Constitucional em questão
contempla aspectos da maior relevância: prevê, mecanismos financeiros para elevar a re[;":uileracf'i.::. de
- professor, a despesa por aluno, ~~ a qu:::tfidade do ~n
sino.
A PEC 30 estabeiace que, nos primeiros de"
anos da n~c.rrlulg<1-~/ dr ;;::,_lenda, os entes federados destinurn ;;., -, en:
i! damental o mínimo de
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sessenta por cento dos recursos educacionais vinculados pelo art 212 da Constituição Federal, de forma a promover a sua universalização e a remunerar
condignamente os seus docentes.
Não poderia deixar de destacar a ênfase a
esse dado de importância fundamental, quando se
félla em Educação: o da valorização salarial dos professores, especialmente daqueles que se encontram
nas salas de aula das escolas públicas, tanto nos
grandes centros, quanto nos mais distantes rim:ões
de nosso País.
Nossos professores, que ao longo do tempo foram tendo seus salários achatados e aviltados, passarão a ter, em breve, espero, urna remuneração
mais digna para o trabalho relevante e incansável de
preparar nossas crianças e jovens para o Brasil do
amanhã.
É evidente, Sr"s e Srs. Senadores, que os desafios a' serem enfrentados serão grandes. As inovações introduzidas pela PEC 30/9.6 não garantem por
si só uma mudança consistente nos padrões de qualidade do ensino !ündamental, em nosso País. É pra!.
ciSO: que a racionalização pretendida se estenda aos
órgãos dos diversos sistemas de ensino e às próprias escolas.
Como o critério básico de distribuição de recursos é o número de alunos matriculados nas redes de
ensino de cada Estado e de seus Municípios, o levantamento desse dado precisa ser extremamente
rigoroso, sob pena de perda do princípio eqüitativo
previsto pela PEC.
Se não for atingido um valor mínimo por aluno
definido para todo o País, caberá à União complementar os recursos dos fundos. Será também dever
da União aplicar o eqüivalente ao mínimo de trinta
por cento da sua vinculação de recursos educacionais ao ensino fundamental e à erradicação do analfabetismo, cujas taxas nacionais são incompatíveis
com a posição que o Brasil ocupa no cenário mundiaL
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,no dia
14, pela manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa rejeitou as Emendas oferecidas pelos ilustres Senadores José Bianco e José
Eduardo Outra e encaminhou a matéria para votação, em primeiro turno, por este Plenário.
Nos próximos dias, estaremos deliberando sobre essa importante matéria, que merece nosso total
acolhimento. É por essa razão que, ao concluir este
pronunciamento, declaro meu apoio à proposta enviada pelo Poder Executivo com as alterações introduzidas pela Câmara dos Deputados e aproveito a

oportunidade para condamá-los a aprovar com a
maior urgência essa meritória iniciativa do Poder
Executivo.
A urgência justifica-se amplamente, Sr. F1residente, pois todos sabemos que ainda será necessária a regulamentação da matéria por lei ordinária
que, sem dúvida, será amplamente discutida'"antes
de ser votada pelas duas Casas do Congresso Na. ·
cional.
Espero que o processo de elaboração, discus.são e aprovação dessa lei ordinária mereça prioridade em nossos· trabalhÓS no ·segundo Semestre de
96. Só assim às riova8 nonnas poderão passar a vigorar a partir de·)aheiro de 1997, propiCiando a aplicação dos recursos educacionais em nosso País por
critérios públicos e daros. ·
Na época de globalização em que vivemos, em
que o crescimento econõmico está diretamente vinculado.. ao. desenvolvimento humano. dos povos, os
investimentOS
educação .em
P,éiÍS .preciSam ser prioriZados.... - . .
·
. . " . ··. . •..
Tenho a certeza de que nosso espfiíto~úblico
nos levará a votar rapidamente essa matéria, pois
todos . sabemos que ·a aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n• 30 introduzirá avanços
significativos na edué:ação brasileira, avanços há
muito tempo neciamados e indispensáveis para que
o Brasil possa continuar sendo, no século XXI, uma
das dez maiores economias do mundo.
A sociedade brasileira em geral e os educadores do Brasil, em particular, terão muito a lucrar, Sr"s
e Srs, Senadores, se aprovannos, sem tardar, a Proposta de Emenda Constitucional da qual ora me
ocupei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a sessão.

em

nosso-.

{Levanta-se a sessão às 15h56min.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. ARTUR DA TÁVOLA NA SESSÃO DE
25.06.96, E QUE ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. President~,
Sr"s. e Srs. Senadores, teremos, dentro de breves
dias, as OlimpÍadas de AUanta.
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As Olimpíadas são um evento marco da contemporaneidade, mescla do esporte com entretenimento, turismo, cultura e um prodigioso "marketing".
O professor Manuel Tubino, em um de seus lúcidos estudos, apresenta três paradigmas de comportamento desportivo ao longo deste século. O primeiro é o paradigma olfmpico, que acompanha a humanidade ao longo da tempo, destinado à valorização do ser e dos valores intrínsecos da disputa. Trata-se da velha máxima da competição pela competição, a que traz embutidos valores ultradesportivos:
de vida, atividade associativa, desenvolvimento do
corpo e do espírito. O paradigma olímpico durante
muitos anos predominou nas ações, concepções e
ativi~des desportivas no mundo.
Por volta dos anos 30, emerge um novo e coní_.plexo paradigma de comportamento desportivo: o
que acentua o caráter ideológico ou político da atividade desportiva. É concomitante .com o crescimento
dos coletivismos no mundo. Dava-se o começo da
expansão do nazismo e a reação, do outro lado, do
movjmento comunista. Quem se expandia, porém,
era o conceito do Estado Totalitário, único "factor"
da atividade humana e social do Estado, como responsável pelo Direito, pela Justiça e pelo Governo.
Ressalta e predomina, então, a idéia do esporte
como afirmação dos valores intrínsecos do sistema
político adotado (ou imposto) pela sociedade que o
pratica. É o sentido do esporte como a afinnação
das virtudes dos sistemas políficos.
Da Primeira para a Segunda Guerra Mundial,
principalmente perto da Segunda Guerra Mundial, o

esporte passa a ser dominado por esse tipo de comportamento. Além da afinnação do predomínio de
um sistema político, no caso da Alemanha nazista,
chegou até a representar a idéia estúpida de superioridade racial, a refletir-se também (e através) na
atividade desportiva.
O esporte, como paradigma ideológico, pode
sercaracter!iiido-eritre-nós, pc)rl.inia frase -de Nelson
Rodrigues a respeito da seleção brasileira de futebol.
Nelson Rodrigues, com aquela sua fala inconfundível,
dizia: - "A seleção é a pátria de chuteiras•. Nessa
idéia de
concepção (ainda predominante) perdura
que o esporte é a representação da pátria na sua plenitude.

a

Da década de 70 em diarite penetra no esporte
um novo paradigma, que podemos denominar paradigma mercado/ógico. É a época do desenvoMmento de
muitas tecnologias: a dos plásticos, do motor à explosão e, também, do desenvolvimento das tecnologias
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da comunicação, sein contar a expansão da indústria fabricante de material desportivo.
Essas tecnologias fazem com que o esporte
não mais se esgote no campo (onde está a se'r disputado) mas, via televisão, pode alcançar o mundo.
E mais: o desenvolvimento dos circuitos miniaturizados da televisão leva-o à possibilidade de ser
apreendido na minúcia, no ponnenor, no infinitesimal. Tais fatos representam revolução sem precedentes na prática desportiva, no seu consumo massificador no espetáculo !fia televisão.
Recordo-me que, já na Olimpíada de Munique,
câmeras debaixo d'água davam uma visão perfeita
das competições de natação. Ao mesmo tempo, impressionava-nos a precisão do acompanhamento
com os cronómetros eletrõnicos e a possibilidade do
siow motion a permitir o claro conhecimento ponnenorizado da atividade desportiva. Em tomo dessa
forma, desse novo paradigma do esporte, desenvolve-se todo um procedimento de natureza mercadológica. É o que hoje chamamos de esporte de rendimento ou de alta competição ou, ainda, de performance.

Tal modalidade possui uma característica diferente das demais. É praticada por atletas de extrema
competência; vive de alto e tenso nível de competitividade e é um espetáculo que vigora, vibra e promove um espetáculo fora do local onde está a ser disputado. Rnalmente: é um grande negócio.
Para uma idéia da dimensão mercadoiógica
dessa modalidade, nos Estados Unidos, por exem·
pio, há três ligas de boxe e não uma apenas. Só de
ponto de vista do que ganham os jogadores dos 32
times da NBA, em termos salariais anuais, chega-se.
a um valor da ordem de U$ 500 milhões, sem conta,.
os ganhos com publicidade, ou ainda de toda a in..
dústria que se movimenta em tomo apenas do bas.
quete, chegando a gerar cerca de U$ 7 bilhões/ano.
A era irreversível do esporte de natureza mercadoló·
giGa ---Gbtivive----RGje-,- Ffestes -a- -preéerni-nar,- com es
dois paradigmas anteriores.
O que lhes desejo dizer ê que estes três gran
des paradigmas da atividade desportiva não operar
separados: O paradigma olímpico não acaba e ccmeça o paradigma ideológico do esporte. O paradi~.
ma ideológico não termina e começa o mercadológ,co. Não! Eles se mesclam na atividade desportivil.
Estão imbricados. Cresce, sim, e se expande, impondo suas características e conseqüências, o esporte mercadológico. Mesmo assim, pessoas há que.
olharão o esporte exclusivamente pelo paradigrra
olímpico, por suas características educativas inc!:..=si-
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ve. Outras nele verão "a pátria de chuteiras', ou
seja, o paradigma ideológico. Mas a prática e o dia a
dia do esporte atual são de predomínio mercadológico, funcionam como espetáculo via satélite, movimentam bilhões de dólares e entram pela crescente
indústria do entretenimento que só nos Estados Unidos já representa 18% do PIB.
O Brasil viveu durante muitos anos a idéia do
esporte cerno manifestação nacional. Fui Relator da
Lei do Esporte, quando Deputado, e ali tivemos
oportunidade de verificar o quanto o esporte no Brasil estava estatizado, vigorando até a déCada de 80
uma lei de 1941 , do tempo do Estado Novo. Portanto realizamos, então, o trabalho de dissolver a estatizaçãÇ> do esporte, de criar um Conselho com o objetivo de tomar o esporte inteiramente independente,
_providência esta que aliás não foi seguida pelo atual
Ministro, que criou, a meu ver de modo irregular, um
órgão chamado INDESP (Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto) que não obedece aos
ditames da Lei. O esporte é típiCa atividade· da sociedade. O Est.ado. tem muito pouco a ver com o eSporte. Cabe-lhe, conforme está na Constituição, a
obrigatoriedade, esta sim justa, de atender o esporte
educacional, em detemninados casos o esporte de
alto rendimento ..
A magnitude da Olimpíada
De 1970 para cá, as Olimpíadas têm sido
transmitidas ao vivo pela televisão, o que possibilita
bilhões de pessoas assistirem, em tempo real, 15 mil
atletas competindo nas mais variadas. modalidades.
Para quem se recorda que as Olimpladas nasceram na Grécia, em 776 a.C., com uma simples
corrida de 180m em tomo de um estádio, a prática
atual com 15 mil atletas, técnicos e dirigentes de 197
países, já revela o tamanho, o vulto, a importância, o
significado da competição.
São 28 modalidades desportivas e 150 mil profissionais envolvidos no projeto. É a chamada "família olímpica". Estes são dados da recente Olimpíada
de AHanta, nos Estados Unidos: três milhões de pessoas compõem o público que diariamente, de um ou
de outro modo, acompanham diretamente os jogos e
dois bilhões· de pessoas é a medida do público que
os seguem, via televisão, em todo o mundo.
Os dados são importantes para a compreenção
exala do significado de uma Olimpíada, hoje um
grande evento desportivo, com tudo que o esporte
significa: é um empreendimento de vulto, do ponto
de vista económico e, do ponto de vista mercadológico, um enorme empreendimento.
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Nos países que recentemente sediaram as
Olimpíadas, tivemos trabalhos notáveis de reconstrução urbana e preparação da infra-estrutura para
organização do evento.
Não sei se os Srs. Senadores os têm na memória, porque os dados que vou citar foram todos já
divulgados pelos meios de comunicação: a Olif,11pfada de 1976, há 20 anos, foi em Montreal, no Canadá. Em 1980, em Moscou, na Rússia, não sei se recordam ainda do belíssimô espetáculo de abertura
feito com pessoas da platéia, um desenho do urso
Panda, .logomarca. e ~scote da Olimpfada. Inolvidável na abertura e no encerramento. Los Angeles,
em. 1984; Seul, na Coréia,. em.1988; Barcelona, na
Espanha, em 1992; e,. agora, AHanta. No ano de
2000, a cidade de Sidney sediará as Olimpfadas.
A candidatura do Rio de Janeiro

A escolha da sede das Olimpfadas é feita de
modo parcuciente, cuidadoso e demorado pelo Comitê' Olímpico: São'sêlecionados vários·paf5es, gradativamente, até fiéarem quatro para decisão final,
que deverá ocorrer no princípio do ano que vem. . .
O Brasil, desta vez; participa diretamente da
disputa para sediar a Olimpfada do ano 2004, apresentando o Rio de Janeiro como a cidade apta a sediar o evento.'
'··· São 11 as cidades candidatas neste momento:
a Cidade do Cabo, na África do Sul - aliás uma concorrente forte, porque a África, assim como a América do Sul, jamais sediou uma Olimpíada; Buenos Aires, na Argentina; São Petersburgo, na Rússia; Estocolmo, na Suécia; Ulle, na França; Sevilha, na Espanha; Roma, na Itália; Atenas, na Grécia; Istambul,
na Turquia; e Porto Rico, nos Estados Unidos. Muitas dessas cidades não devem ter sua classificação
assegurada, até porque seus países recentemente
têm sediado outras atividades olímpicas, como é o
caso de Roma, Sevilha, Porto Rico e Lille. Baste-se
com dizer que a Olimpíada de Inverno de 1998 será
em Paris, o que desclassifica, desde logo, a pretensão da França. Estocolmo sediou a Olimpíada de Inverno do ano passado.
Lembro, ademais, que na Europa já foram realizadas 14 Olimpíadas; nos Estados Unidos, cinco;
na Oceânia, duas - considerando a Olimpíada do
ano 2000 que será em Sidney, na Austrália. Os dois
únicos continentes que jamais sediaram uma Olimpíada são a América do Sul, que tem como cidades
candidatas Buenos Aires e o Rio de Janeiro, e a Áfri-·
ca, que tem como candidata a Cidade do Cabo.
Pois bem, quais são as chances do Rio de Janeiro e por que desejo eu, através deste discurso,
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mobilizar o próprio Senado da República? Em primeiro lugar está a compreensão da_grandeza do significado desse evento e, em segundo, no apoio interno necessário. Lembro que até o Presidente da Repúblicarem sua recente viagem à França, foi à Suíça para uma conversa particular com o Diretor do
Comitê Olímpico Internacional, quando apresentoulhe, com clareza, as condições do Rio de Janeiro
para tal.

o projeto olímpico para 2004
O Rio de Janeiro possui condições {que precisam ser conhecidas) para a realização de uma Olimpíada, tais como, em primeiro lugar e desde logo, as
condições de clima. As Olimpíadas são realizadas
entre 17 de julho e 3 de agosto e a média de tempe-ratura no Rio de Janeiro, nessa época, é de 25"C. E
não é éP,oca de ~uvas. É evidente que nos países
da Europa e· nos Estados Unidos, as temperaturas
em julh9. béir!J,!fl o_s 4l)OÇ, E .n!l Argentina, que coflOSCO corrip'eie, as temperaturas São. JT)Uiio ,baiXal>A t~mperatura "enfre 20 e 25°C é absolutamente
ideal para a prática desportiva, considerada por aDetas, e técnicos, inclusive, a melhor qualificada para
obtenção de recordes e de resultados superiores.
Esse ponto pesa em favor do Rio de Janeiro.
Além disso, o Rio de Janeiro tem, na sua tradi. ção, a realiZação de eventos já merecedores de recordação. Foram realizados com éxito, apesar das
dificuldades pelas quais a cidade tem passado. Por
exemplo: o Rio de Janeiro já organizou a Copa do
Mundo de Futebol de 1950; a Copa Davis de 1992; o
Mundial de Vôlei de 1961, o Mundial de Vôlei Masculino em 1990; o Mundial de Vôlei de Praia de 1988
a 1995; o Mundial de Fórmula 1 de 1978 até 1990; o
Mundial de Fórmula lndy em 1996; o Mundial de
Surte de 1988 a 1995; o Mundial de Basquetebol
Masculino, em 1954 e 1963; o Mundial de Basquetebol Feminino, em 1957, e, recentemente, o Campeonato Mundial de Natação, em piscina curta especialmente montada para tal, nas areias de Copacabana.
Houve também a Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente ·e Desenvolvimento, EC0-92, com a presença de 130 Chefes de Estado, sem um único inci. dente.
Não fosse o êxito dessas realizações e a sua
completa normalidade - o que nem sempre ocorreu
em eventos esportivos em outras capitais -, além do
fator determinante que é, talvez, o elemento central
da argumentação brasileira para sediar as Olimpíadas de 2004: o fato de que, pela primeira vez, uma
cidade realizará a Olimpíada num raio de não mais
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de 21 quilómetros. Isso pode parecer irrelevante, porém não é.

Nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, por exemplo, os eventos sediaram-se até em cidades diferentes, em locais distantes às vezes mais
de· mil quilómetros, com enormes dificuldades e aumento de custo para as Delegações e de imprellSa e
de emissoras de televisão, além, é claro, de trazer
problemas para o deslocamento dos aHetas e das
pessoas que deSejam assisiir ao evento.
A infraestrutura Olímpica

O Rio de Janeiro coni:entra nesses 21 quilómetros de raio as várias áreas nas quais as Olimp fadas
deverão se realizar. Elas .são em número de seis,
assim _distribuídas: .
. .
.
Area 1. -Ilha do. Fundão -Será o epicentro dos
Jogos onde ~arão localizados a Vila Olímpica, o
Estádio Olímpico e Aquático, o .Centro de Imprensa,
a Sede do Comitê Organizador e o Hospital. Olímpico. Lá está situada a Cidade Universitária, que após
as Olimpíadas, ganhará uma infra-estrutura ~raor
dinária Somente a Vila Olímpica corresponde a uma
área de 30 hectares, com 15.000 apartamentos. Lá
serão realizadas as competições de Atletismo, Baseball, Natação, Nado Sincronizado, Saltos Ornamentais; Waterpolo, Ginástica Olímpica, Handball, Hóquei e Softball.
·
Área 2 - ---Maracanã
no
Maracanãzinho
com
--- ---- -- -todo um complexo desportivo para esportes coletivos serão realizados os torneios finais de Voleibol.
No pavilhão São Cristóvão - totalmente remodelado
- serão realizadas as provas de Basquetebol. Quanto ao Futebol, será disputado parcialmente no Estádio do Vasco da Gama, com as finais no Maracanã.
Área·3- Glória- Botafogo- A Marina da Glória é o locai' perfeito para competições de vela. Nos
estádios do Fluminense e do Botafogo serão realizadas parte das competições de Futebol.
Área 4 - Lagoa Rodrigo de Freitas - Copacabana: na Lagoa, as competições de Remo e Canoagem; no Clube de Regatas do Flamengo, a Ginástica Rítmica e Badminton. Na Lagoa: o Triatlon. Em
· Copacabana: o Voleibol de Praia em frente à Avenida Princesa Isabel e no Jóquei Clube, Hipismo de
Salto e Adestramento.
Área 5 - Barra da Tijuca - No Centro de Convenções do Rio Centro deverão ser realizadas as
competições de Esgrima, Levantamento de Peso,
Judó, Taekwondo, Luta e Tênis de Mesa.
O Circuito de Ciclismo de Rua também utilizará
terrenos acidentados da Floresta da Tijuca. O circuito de Mountain Bike e o circuito de Contra Relógio
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Individual terão saída e chegada no Autódromo da
Barra da lijuca. As competições de Tênis serão em
um esládio de construção nova situado ao sul do futuro Centro Metropolitano. O estádio de Tiro Com
Arco se localizará temporariamente na zona denominada Polo de Cine-Vfdeo.
As competições de ciclismo de Pista serão em
um velódromo cuja construção será localizada na
área de Jacarepaguá.

Basquetebol e Voleibol deverão ocorrer no futuro Ginásio do Centro Metropolitano. As competições de Boxe serão no atual auditório do Metropolitan.

-0 alojamento de juízes e árbitros dos esportes
a serem disputados na Barra da lijuca e Vila Militar
serão construidos no entorno do Centro Metropolitano, -bem· como uma Vila de Imprensa, no mesmo local, com capacidade para 7.000 residentes.
Área 6 - Vila Militar - Suas instalações são
adequadas a três esportes olímpicos: Tiro, Pentatlon
e o concurso completo de Hipismo.
Vejam Sras.. e Srs. Senadores que a infra_-estrutura necesSãriã para a realização de um evento
olfmpico está pronta no Rio de Janeiro. E num raio
de 21 Km ela mobilizará muito menos esforço do
que o mobifizado nos demais países que não possuíam, em sua malha urbana, a rede de estádios necessária para a realização de eventos tão diversificados, 28 modalidades desportivas. Tirando apenas
uma, ao que me parece a canoagem, que será feita
na região de Lumiar em Nova Friburgo, todas as demais serão realizadas em áreas próximas, o que
tudo facilita para todos. É notável a oferta do Rio de
Janeiro no sentido de dotar a Olimpíada de 2004 de
condições para sua plenitude. Isso sem falar na beleza natural e no que significará para o mundo um
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evento dessa ordem, assistido por dois bilhões de
peSsOas, ser transmitido de urna Cidade com as características de beleza do Rio de Janeiro.

É evidente que para se ter uma idéia do vulto
desse empreendimento na preparação para as Olimpíadas, somente do ponto de vista de empregos diretos as Olimpíadas do ano de 2.004 permitirão cerca cem mil.
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é esta uma proclamação para o investimento de dinheiro público nas Olimpíadas? Não se pense tal.
Não entra dinheiro público em .Olimpíadas. Entra,
sim, dinheiro do Comitê Olímpico Internacional que
repassa ao C.O.B. aproximadamente dois terços do
valor total do custo do evento. O custo das Olimpíadas está estimado em U$ 1,7 bilhão. Entram também as parcerias com os patrocinadores, aliás, não
poucos, porque o esporte é, dentre todas as atividades contemporáneas, a que maior retomo dá aos investimentos privados que a ele se associam. Os dispêndios com a organização dos jogos serão provenientes da venda de direitos de televisão (36%), de
patrocínio (33%), produtos e serviços sob licença e
ingressos (19%) e outras origens (12%) comó loterias, filatelia e alienação de bens.
Não se eslá, portanto, a pleitear para o Brasil,
via Rio de Janeiro, a realização das Olimpíadas senão no sentido de dar do Brasil para .o mundo um
exemplo formidável de• organização, de possibilidade, de empreendimento e de projeção do nome do
nosso País.
Agradeço a atenção da Mesa e a das Sras. e
Srs. Senadores da República
Muito obrigado.
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Ata da 1231! Sessão Não Deliberativa
em 21 de agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: José Samey, Emília Fernandes, Edison Lobão
José Fogaça, Casildo Ma/dane r e Bello Parga .

.

. (Inicia-se a sessão às 14h 30min.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
- 1• Secretário em exercício, Senador José Fogaça.

É li~o Q seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO

N• 738/96, de 19 de agosto de 1996, do Ministro do Planejamento e Orçamento, referente ao Requerimento n• 661, de 1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram remetidas, em
cópia ao requerente.
O re~uerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECER N• 468, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado n• 188, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substituíivo
ao Projeto de Lei do Senado n• 183, de 1995, que
cria a Área de Proteção Ambiental - APA do Delta
do Pamaíba.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de agosto de
1996.- JoSé Samey, Presidente- Julio Campos,
Relator- Eduardo Suplicy- Emitia Fernandes.
ANEXO AO PARECER N• 468, DE 1996
Cria a Área de Proteção Ambiental APA do Delta do Parnaíba.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É criada a Área de Proteção Ambiental,
sob a denominação de Apa do Delta do Pamaíba,
~localizada nos Municípios de Luís Corrêa, Morro da
Marina e Pamaiba, no Piauí. Araioses e Tutóia, no
Maranhão; e Chacal e Bitubi!á, no Ceará, com porção territori~l e águas jurisdicionais conforme as
descritas no art. s•, desta Lei, com o objetivo de:
i - garantir a conservação de expressivos remanescentes de mata aluvial e dos recursos hídricos ali existentes;
"" "'
11 - melhorar a qualidade de vida das populações residentes, através da ordenação e disciplinamento das atividades económicas locais;
III - fomentar o turismo ecológico, dentro das
condições que preservem o meio ambiente;
· IV - estimular a educação ambiental e a pesquisa cientifica;
V - proteger as espécies da fauna e da flora
·
ameaçadas de extinção.
Ar!. 2" A criação da APA de que trata o art. 1°,
além de garantir a proteção da fauna, em especial o
peixe-boi-marinho (trichechus manatus), o caranguejo-uçá (ucide cordatus), guaiamuns (cardiosoma
quanhamin), camarões (penaeus brasiliensis e p.
schimitti) e uma grande variedade de peixes, répteis,
aves e mamíferos que utilizam o Delta na fase reprodutiva ou como refugio, da flora (manguezais e vegetação litorânea) e do solo, tem ainda por objetivo
proteger os deltas dos rios Parnaíba, Timonha e
Ubatuba, assegurando a qualidade das águas e as
cÕndições de sobrevivência das populações ribeiri~
nhas da região.
Art. 3" A APA do Deita do Pamaíba será implantada, supervisionada, administrada e fiscalizada pelo instiMo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA em articulação com os órgãos
estaduais do meio ambiente dos Estado do Piauí, Maranhão e Ceará, as prefeituras dos municípios envolvidos e seus respectivos órgãos de meio ambiente e as
Polícias Militares dos Estados respectivos, bem como
as organizações não-governamentais interessadaS,
de comprovada idoneidade e capacidade jurídica.
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Art. 4° o lbama poderá finnar convênios e acordos com órgãos e entidades públicas ou privadas,
visando atingir os objetivos previstos para o APA do
Delta do Pamaíba, sem prejufzo de sua competência de supervisão e fiscalização, ouvidos os governos estaduais.
Art. s• A APA do Delta do Pamaíba. apresenta
a seguinte delimitação, em cada uma das Unidades
da Federação por ela abrangidas:
I - No Estado do Ceará, inicia na Ponta das Almas, na Barra do Timonha, ponto 01, de coordenadas UTM N=9677500, E=243100; desse ponto segue pela estrada carroçável com.azimute médio de
9QO passando por Bitupitá, percorrendo uma distância de 19.500m até o cemnério de Araras, ponto 02,
_de coordenadas N=9675200, E=259500; desse ponto, segue pela estrada carroçável, com azimute de
170" em direção a Barroquinhà, percorrendo uma
distância de 1O.200m até o encontro com a rodovia
CE-Q2, ponto 03, de ·coordenadas N=9665800,,
E~62000; desse ponto segue pela CE-Q2 passando
por Chaval, percorrendo uma distância de 18.000m,
até a ponte sobre o rio Ubatuba. limite dos Estados
Cearâ/Piauf, ponto 04, de coordenadas N=9659600,
E=2491 00; desse ponto segue, pelo limite dos Estados Cearã/Piauí (rio Ubatuba}, passando pela Barra
do Timonha; percorrendo uma distância de 24.000m,
até a ponta das Almas, ponto 01, início desta descrição, totalizando um perímetro de 71.700m e uma
área aproximada de 21.500ha.
II - No Estado do Maranhão, inicia na: Ilha dos
Poldros, baía das Canárias, no deita do Pamaíba,
ponto 01, de coordenadas UTM N=9697900,
E=187500; desse ponto segue pelo limite dos Estados Maranhão/Piauí (rio Pama1ba}, percorrendo uma
distância de 40.000m até a confluência com o rio
Santa Rosa, ponto 02, de c9ordenadas N=9667300,
E=186700, desse f)onto, segue pela margem direita
do rio Santa Rosa, percorrendo uma distância de
36.000m, até um ponto em frente ao porto do povoado Barreiras, ponto 03, de coordenadas N=9683000,
E=176500; desse ponto, segue por uma linha seca e
reta com azimute de grade de 2500 e distância de
13.000m até a afluência do riacho da Curva Grande
na lagoa Salgada, ponto 04, de coordenadas
N=9678500, E=931300; desse ponto, segue pela
margem esquerda do riacho da Curva Grande, percorrendo uma distância de 18.000m até o cruzamento com a linha telegráfica, ponto "os, de coordenadas
N=9673600, E=814900; desse ponto, segue por
uma linha seca e reta com azimute de 293° e distân-
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cia de 16.400m até à margem direita do rio Barro
Duro, ponto 06, de coordenadas N=9680000,
E=799750; desse ponto, segue por uma linha seca e
reta com azimute de 313"30 e distância de 7. 'oom
até a ponte sobre o rio Bom Gosto (passagem de
Buritizinho), ponto 07, de coordenadas N=96s4900,
8=794500; desse ponto, segue pela estrada carroçável até a saída do povoado Tutóia Velha, percor. rendo uma distância de 7.000m, ponto 08, de coordenadas N=9691 000, E=793800; desse ponto, segue pela estrada ca~vel em direção a Paulino
Neves, com azimute de 283°, percorrendo uma distância de 16.üq0m até o lugarejo denominado Tingidor, ponto 09, de coordenadas N=9695000,
E=779000; desse ponto, segue por uma linha seca
de direção norte, com azimute 00, percorrendo uma
distância de 6.500m até a foz do rio Cangatâ no
oceano Atlântico (Barra do Tatu), ponto 10, de coordenadas N=9701400, E=779100; desse ponto,
adentra perpendiculannente no oceano Atlântico três
ilhas náuticas (5.556m}, contornando o~ litoral no
sentido horário, percorrendo uma distância de
86.000m até defronte a ilha dos Poldros, e adentrandp perpendicularmente nesta, até o ponto 01, início
desta descrição, totalizando um perímetro de
258.112m e uma área aproximada de 187.000ha
III - No Estado do Piauí, inicia na foz do rio
lguaraçu no oceano Atlântico, ponto 01, de coordenadas UTM N=9682700, E=204300, daí segue pela
margem esquerda do rio lguaraçu até a confluência
com o rio Pamaiba, percorrendo uma distância aproximada de 21.000m, ponto 02, limite dos Estados
Piauí/Maranhão, com coordenadas N=9675000,
E=188000; deSSe ponto, segue pelo limite dos Estados Piauí/Maranhão (rio Pamaíba} em direção ao
oceano Atiântico, percorrendo uma distância de
30.000m até a Ilha dos Poldros, ponto 03, de coordenadas N=9697900, E=187500; desse ponto,
adentra perpendicularmente no oceano Atlântiqp três
milhas náuticas (5.556m}, contornando o litoral no
sentido horário, percorrendo uma distância de
60.000m até defronte ao limite dos Estados
Piauí/Ceará, e adentrando perpendicularmente neste, seguindo por este até a ponte da rodovia Pl-21 O
sobre o rio Ubutuba. percorrendo uma distância de
29.000m, ponto 04, de coordenadas N=9659600,
E=249100; desse ponto, segue pela Pl-210, percor. rendo uma distância de 33.000m até a ponte sobre o
rio São Miguel em frente à fazenda Vargem, ponto
05, de coordenadas N=9657600, E=218500; dess!l
ponto, segue pela margem esquerda do rio São Miguel em sua calha maiOr. com azimute médio de 25°
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passando pelo Lago do João Bento, continuando
pela calha maior do rio Cardoso, percorrendo uma
distância de 32.000m até a sua foz em Barra Grande, no povoado de Macapá, ponto 06, de coordenadas N=9678000, 5=228700; desse ponto segue pela
linha de- preamar com azimute médio de 2852 , percorrendo uma distância de 27.000m até a foz do rio
Igaraçu no oceano Atlântico, ponto 01, início desta
descrição, totalizando um perímetro de 238.000m e
uma área aproximada de 105.300ha
Art 6° Na implantação e gestão da APA do
Delta do Pamaíba, serão adotadas, entre outras, as
seguintes medidas:
I - o zoneamento ambiental da APA, definido
as atividades a serem permitidas ou incentivadas em
cada ·zona, bem como as que deverão ser restringidas ou proibidas, regulamentado por Instrução Nor-mativa do lbama, ouvidos os Governos dos Estados
do Piauí, Maranhão e Ceará e o Ministério da Marinha, para definir as atividades a serem perrnttidas ou
incentivadas em cada zona estabelecida pelos estudos de zoneamento ambiental da APA, bem como
as que deverão ser restringidas ou proibidas;
11- a utilização dos instrumentos legais e dos
incentivos financeiros governamentais, para assegurar a proteção da biota, o uso racional do solo e outras medidas referentes à salvaguarda dos recursos
ambientais; .
III - o estabelecimento de incentivos financeiros dos Governos· Federais, Estaduais e Municipais,
com os objetivos fixados no inciso anterior;
IV - a promoção de programas especfficos de
desenvolvimento do turismo não predatório na região, bem como ações destinadas a impedir ou evitar o exercício de atividade causadoras da degradação ambiental;
V - a promoção e o desenvolvimento de programas específicos de Educaçi:ío Ambiental, extensão rural e saneamento básico;
VI - o estabelecimento de dotação orçamentária própria do Governo Federal para assegurar o saneamento básico da área a ser estabelecida pelo zoneamento·ambiental;
VIl - o incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulq.res do Património Natural - RPPN, junto aos proprietários cujas propriedades encontramse inseridas no todo ou em parte na APA.
Art. 72 Na APA do Delta do Pamaíba ficam
proibidas e restringidas:
I - a implantação de atividades salineiras, industriais e de serviços potencialmente poluidoras,
capazes de afetar significativamente a fauna, flora e
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recursos hídricos, .ressalvados os casos previstos
nos termos do inciso I do art. 62 desta Lei;
11 - o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão ou assoreamento das colações hídricas;
'
III - o despejo no mar, nos manguezais e nos
cursos dágua abrangidos pela APA, de quaisquer
efluentes, poluentes, resíduos ou detritos em desa·
cordo com as normas técnicas oficiais;
IV - o exercício de atividade que ameacem as
espécies da biota, as manchas de vegetação primitiva, as nascentes, os cursos dágua, a orla marítima
da região, e impliquem em matança, captura ou molestamento de espécies raras da biota regional, principalmente o peixe-boi marinho {Trichechus rnanatus) e a tartaruga-marinha;
V - o uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em acordos com as normas ou recomendações técnicas oficiais;
VI - a prática de esportes náuticos; qlle utilizem embarcações a motor nas áreas de ocorrência
do peixe-boi-marinho (Trichechus manatus) e da tartaruga-marinha;
VIl - a retirada de areia material rochoso, ou a
realização de construções de quaisquer natureza,
nos terrenos de marinha e acrescidos.
§ 12 Poderá o lbama, ainda, propor regulamentação do tráfego de embarcações turísticas no interior da APA, visando evitar o molestamento do peixe-boi-marinho {Trichechus manatus), da tartarugamarinha e de outros componentes de fauna marinha
e costeira.
§ 22 As autorizações concedidas pelo lbama
não dispensarão outras autorizações e licenças federais, estaduais e municipais.
Art. 82 É estabelecida na APA Delta do Pamaíba uma Zona de Vida Silvestre - ZVS destinada,
prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa para
gamnlir a proteção dos habitats e a reprodução de
espécies raras, endêmicas em perigo de extinção.
Parágrafo único. ·A Zona de Vida Silvestre ?:VS compreenderá a vegetação de restingas, como
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues,
mencionadas no art. 22 da Lei n2 4.771, de 1965, no
art 18 da Lei n• 6.938, de 1981, e na Resolução Conama n2 0004, de 1985, podendo serem definidas
novas áreas como ZVS após a realização do zoneamento AmbientaL
Art. 92 As penalidades previstas nas Leis n•s
6:902, de 1981, e 6.938, de 1981, na Resolução Conama n2 010, de 1988, e no Decreto n• 99.274, áe
1990, serão aplicadas pelo lbama aos transgresso-
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res, com vistas ao cumprimento das medidas preventivas e corretivas, necessárias à preservação da
qualidade ambiental dos rios Pamaíba, Timonha e
Ubatuba.
Ar:!. 1O. Os investimentos e a concessão de financiamentos da Administração Pública, direta e indireta, de acordos ou convênios, serão previamente
compatibilizadas com as diretrizes estabelecidas
nesta Lei, quando destinadas à região por ela compreendida.
Ar!. 11. O lbama baixará os ates normativos
complementares que se fizerem necessários ao
cumprimento desta Lei.
Ar!. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·Ar!. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER NO 469, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutiivo do Senado·
ao Projeto de Lei da Câmara n" 117, de
1995 (n" 4.583, de 1994, na Casa de ori-

gem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, -para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 117, de
1995 (n• 4.583, de 1994, na Casa de origem), que
dá nova redação aos arts. 6°, 28 e 31 da Lei n•
7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o
Registro da Propriedade Marítima.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de agosto
de 1996. - José Sarney, Presidente - Júlio Campos, Relator - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes.
ANEXO AO PARECER N°469, DE 1996.
A Hera a Lei n• 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro
da Propriedade Mar~ima.
O COngresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Os dispositivos a seguir enumerados da
Lei n• 7.652, de 3 de íevereiro de 1988, que dispõe
sobre o Registro da Propriedade Marítima, passam a
vigorar com a seguinte redação:
'Art. 3° As embarcações brasileiras,
exceto as da Marinha de Guerra, serão ins. critas na Capitània dos ·Portos ou órgão subordinado, em cuja jurisdição for domiciliado
o proprietário ou armador ou onde for operar
a embarcação.
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Parágrafo único. Será obrigatório o registro da propriedade no Tribunal Mar~imo,
se a embarcação possuir arqueação bruta
superior a cem toneladas, para qualquer
modalidade de navegação."
•Art. 6° O registro de propriedad~ de
embarcação será deferido, exceto nos casos
previstos nesta Lei, a pessoa tisica residente e domiciliada no Pafs ou a entidade pública ou privada sujeità às leis brasileiras. •
•Ar!. a• Ao estrangeiro que não seja residente e domiciliado no Pafs poderá ser deferido o registro de embarcação classificada
na a!ividade de esporte ou recreio.•
•Ar!. go ·························--·-·····-··········-·
§ 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
quitàção do preço, sendo admitida ã ressatva
quanto ao pagamento da parcela de garantia;
c) prova de quitàção de ônus fiscais e
de encargos sociais;
d) certificado de arqueação; e
e) desenhos, especificações e memorial descritivo.•
'Ar!. 22 .......••...........•••...••.•.•.• _.,_,,,,_,,,
I - a embarcação deixa de pertencer a
qualquer das pessoas mencionadas no art.
6° desta Lei;

§ 3° No caso das embarcações classificadas na atividade de esporte ou recreio, o
cancelamento far-se-á mediante requerimento do proprietário.•
•Ar!. 28. Pela inobservância das obrigações nos prazos previstos nesta lei, será
aplicada ao infrator, pelo Tribunal Marítimo,
a multa de cinco Ufir ou outro índice de
atualização monetária que vier a ser legalmente institu ido, por mês ou !ração decorrido após o prazo fixado, até o limite máximo
de duzentas Ufir."
•Ar!. 30. Verificado, a qualquer tempo,
que o proprietário ou armador deixou de
· atender aos requisitos do art 6° desta lei,
ser-lhe-á concedido um prazo ·de sessenta
dias, contado da data do seu conhecimento,
·para que se ajuste às citadas normas, sob
pena de, não o fazendo, ser determinada a
suspensão do tráfego das suas embarcaçõ-
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es, bem como o cancelamento da autorização para operar em qualquer classe de navegação."
•Art. 31. O órgão competente do Minis-

-tério dos Transportes providenciará a efetivação das sanções aplicadas com base nesta lei, à vista de comunicação do Presidente
do Tribunal Marítimo.
•Art. 33. Os atas relativos às promessas, cessões, compra e venda e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade de embarcação sujeitas a registro
serão feitas por escritura públicà, lavrada
por qualquer tabelião de notas.
Art. 2• São revogados os arts. ?" e 17 da Lei n•
7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o
Registro da Propriedade Mar~ima.
· · Art 3• E~ Jei entra em vigor na data de sua
,
publicação.
• Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. ·
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner} - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. t• Secretário, em exercício, Senador José
Fogaça.
·
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 780, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 258 e 260 do
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado n• 324, de
1995, com o Projeto de Lei do Senado n• 166, de
1996, em virtude de ambos tratarem de matéria conexa.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1996. Senador Lúcio Alcântra.
O Sl;l. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - O
requerimento lido será publicado e posteriormente
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso 11, letra c, n• 8, do Regimento Interno.
A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art.
254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1995 (n•
2.620/92, na Casa de origem), que a~ero. o § 2• do
art. 15 da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
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que dispõe sobre as sociedades por ações e dá outras providências.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
· O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - A
Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União
o Aviso n• 918/96, de 13 do corrente, em aditamento
ao Aviso n• 428/96, comunicando as inclusões verificadas na lista especifica prevista no art. 91 da Lei n•
8.443, de 16 de· julho de 1992, referente às contas
julgadas irregulares poruquele Órgão.
O expediente lido será anexado ao processado
do Diversos n• 66, de 1996, e encaminhado à Comissão de Fiséalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
o eminente Senador Romeu Tuma. S. Ex" dispõe de
20 minutos para o seu pronunciamento, de acordo
com o Regimento Interno.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pi'onbncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o episódio da rebelião no Cehtro Penitenciário Agroindustrial de Goiás
- CEPAIGO, da ·cidade de Aparecida de Goiânia,
não pode ser esquecido, especialmente se pretendemos analisar os fins e a qualidade do sistema carcerário em nosso Pais.
Se o lato, de importância equivalente à sua
gravidade, não é novo, e se, ao revés, vem incorporar-se à série de acontecimentos que há muno refletem os mesmos dramas, suas causas e conseqüências, nem por isso dispensa as preocupações de
quem quer que detenha alguma parcela de responsabilidade. frente aos problemas vividos pela sociedade.
Tenha-se presente que os registras divulgados
pelo Departamento de Penitenciária Nacional, do Mnistério da Justiça, confiiTTlam a ocorrência de pelo
m~nos três rebeliões, a cada mês, naqueles estabelecimentos, em geral motivadas pela ânsia de liberdade, de um lado, e pela caótica situação de vida
carcerária, de outro.
Desde os bancos acadêmicos recolhemos,
dentre as noções introdutórias do Direito, a imutável
lição de que a liberdade - somente menor do que o
bem da vida - integra a própria essência do indivíduo.
Atributo conceituai e intrínseco da pessoa, não
se a pode expungir do ser humano, ainda quando
em parte se lhe imponha determinada limitação, em
garantia da liberdade dos outros.
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P refendendo o Estado que à conduta censurada se oponha o rigor do castigo legal, deve estar capacitado para a sua aplicação. Se não estiver, ou se
apenas de forma insuficiente puder aplicá-lo, estará
fortalecendo a crença na impunidade ou violando os
·
direitos humanos.
Subjacente às já costumeiras revoltas de presos, que agora somam a rebelião de Aparecida de
Goiãnia, há todo um panorama de desacertos há
anos expostos pelo sistema penitenciário, atribuídos
por Walter Cenevita, em artigo para a Folha de S.
Paulo, também ao mecanismo estatal, que desrespeita a lei:
·
• A incompetência, a proteção política e
a corrupção constituem alguns dos fatores ·
que criaram a falta de acomodação minimamente digna para isolar os criminosos.
Quando os presos são tratados pelo Estado
como animais, reagem proporcionalmente,
sem benefício para os cidadãos cumpridores
de seus deveres•, avalia o comentarista.
~ Números do Ministério da Justiça apontam a
existência de cerca de 275 mil mandados de prisão,
que restam ser cumpridos, se e quando houver vaga
nos estabelecimentos prisionais, hoje supertotados.
HojE1, 130 mil presos- em média 88 por 100 mil
habitantes -.ocupam as 60 mil vagas dos 511 presídios do Pafs. No entanto, o censo da população carcerária brasileira, promovido no ano passado pelo
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, revela resultado diverso.
Na verdade, o sistema dispõe de apenas 59 mil
vagas, para 140 mil ç:tetentos, apontando, portanto,
um déficit de 81 mil vagas. Constata aquele órgão, a
parti r daí, que mesmo os presos de alta periculosidade amontoam-se em delegacias e distritos policiais, dando margem à eclosão de sucessivas revoltas, e que as condições da atividade prisional, vista
no seu conjunto, são deploráveis.
No Rio de Janeiro, 3 mil presos excedem o número de vagas, o que, se procurássemos algum
consolo, p9deria ser considerado uma realidade menos aflitiva que a de outras capitais.
Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo
essa realidade mostra que estão misturados no
mesmo espaço os detentos, os meramente suspeitos e os condenados, em visível afronta às leis.
AI iás, na Capital palllista, a situação caótica dos distritos policiais reflete-se diretamente na insegurança
vivida pela população, pois constitui uma camisa-deforça para a Polícia Civil, transformada em carcereira de milhares de presos à disposição da Justiça e
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que por isso não consegue executar a contento sua
legítima !unção de Policia Judiciária.
Sr"s e Srs. Senadores, a inacreditável realidade dos distritos policiais do Municfpio de São Paulo,
por mais absurdo que pareça, resulta de uma sjmples portaria - a de n" 1 - baixada em 14 de maio· de
1981, pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais,
invertendo o procedimento determinado pela lei
quanto ao sistema carcerário. Trata-se de medida
que fora adotada em caráter provisório e que parece
ter-se perpetuado, pois, silnplesmente, já perdura há
15 anos. Enquanto isso, os xadrezes dos distritos, com
uma capacidade prevista para o máximo de 1 .&90 presos, aproximadamente, acolhem cerca de 5.900; ou
seja, onde poderia existir 1 preso há mais de 4.
Portanto, a promiscuidade é total entre os criminasos primários é os autores de delitos leves com os
assassinos, trafiCantes de drogas, estupradores, etc.
Ao mesmo tempo em que os distritos policiais
da Capital paulista registram um excesso ç_e ~%
de presos em seus xadrezes, os estabelecimentos
penitenciários do Estado de São Paulo, incluindo penitenciárias, casas de detenção, presídios, hospitais,
penitenciárias femininas e presídios semi-abertos,
enfrentam um excesso populacional de cerca de
33%. São cerca de 32 mil presos recolhidos onde
deveriam existir 24 mil, aproximadamente.
Portanto, a situação daqueles distritos policiais
é 4 vezes pior que a dos estabelecimentos penitenciários, que continuam imutáveis após décadas de
existência. Isto apesar de a Lei de Execuções Penais ser clara quanto ao destino que deve ser dado
aos condenados, ou seja, eles jamais deveriam estar cumprindo pena nos xadrezes policiais, mas, sim,
em estab~Jecimentos adequados que se teima em
não construir. Daí a grande escola que é mantida
pelo Estado, com o dinheiro do povo, para a formação - e não para a recuperação - de criminosos. Daí
igualmente o porquê de estarmos presenciando o
surgimento de gerações de delinqüentes cada vez
mais sádicos e sanguinários.
O Governador Mário Covas, do meu Estado,
com o Secretário de Segurança e dos Assuntos Penitenciários, determinou, através de uma instrução, o
esvaziamento dos distritos policiais, corri a saída de
um número razoável a cada semana. Acreditamos
que com isso se procure resolver o que há 15 anos
aftige a Polícia Civil de São Paulo e, muito mais, as
populações que vivem próximas a esses distritos.
Acredtto eu que o Rio Grande do Sul, que V. ~
Sr" Presidente, representa, não deve ter uma condição
diferenciada da de São Paulo e do Rio de Janeiro.
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Para resolver a questão dos excedentes, seria
necessária a construção de 130 novos presídios, Todavia, segundo avaiiação da Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB,
pelo IT1ll,nos um quinto das vagas poderiam estar liberadas, caso fossem aplicados os beneficios legais.
Muitos já cumpriram a pena, e permanecem
presos; outros poderiam cumpri-la em regime semiaberto, não fossem a morosidade dos procedimentos judiciais, a ausência de assistência jurídica e os
humores dos dirigentes dos presidias, que, muitas
vezes, ignoram os favores da lei,-como a unificação
ou remissão das penas, seja por bom comportamento, seja pela contagem do período trabalhado.
"Para a OAB, haveria, com um pouco de bca
vontade, a possibilidade de minimizar o problema da
-superlotação dos presidias e de outras mazelas do
sistema carcerário, que levam à violência e à sublevação, •a começar pelo poder despótico dos diretores de presidio" que alargam ou dividem com os car1
cereiros.
: Com o entendimento da Ordem, com o qual a
Folha concorda em editorial, esse sistema penitenciário é comparado como •o último círculo do Inferno
de Dante•.
Dizojomal:
· "Presos se revezam para dormir nos
escassos centímetros quadrados que lhes
cabem. A promiscuidade sexual os toma
grupo de risco da AIOS. As drogas circulam
como que livremente. O estado em que vivem é, já visto em Dante, o de tortura permanente. Daí a explicação para a sucessão
de rebeliões."
Concordando com á informação, a Pastoral
Carcerária calcula que aproximadamente 40 pessoas morrem de AIOS nas prisões de São Paulo, a
cada mês, e. talvez, outro tanto em outros Estados;
cerca de um quarto do contingente de presos do Estado são portadores do vírus HIV, não se contando
aí os dete.ntos portadores de outras doenças infectocontagiosas.
: "Construir mais cadeias poderia ser
uma solução, mas, diante das enormes carências sociais do País, gastar dinheiro público construindo presídios é um insulto contra aqueles que, sem ter Cometido crime, vivem igualmente nos círculos dantescos".
prossegue a Folha.
E conClui, em abono à tese da OAB:
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"Se não se podem construir mais presidias, a solução lógica é, portanto, a de esvaziáclos. Como esta Folha já defend~u várias· vezes, a pena de reclusão da liber1!ade
deveria ser reservada para os criminosos
_cuja vida em sociedade representa ameaça
- ffsica à população.
Penas de prestação de serviços e multas não "só desonerariam o Estado, que, afinal, paga para manter os presos, como lhes
trariam benefícios. De resto, ao colocar um
criminoso sem periculosidade numa cadeia,
há o risco de transfomná-lo de fato em elemento perigoso.
Esvaziando as cadeias, a tendência é
a de que o inferno se transforme pelo menos
no purgatório, e os condenados: pbr mais
hediondos que tenham sido seus crimes,
possam permaneoer na condição de seres
humanos."
A própria Carta Magna assegura garantias infelizmente ignoradas. Entre elas, a de que a sanção
há de ser satisfeita em estábelecimentos distintos,
observando-se a natureza do delito, a idade e o
sexo do apenado, em todos os casos respeitando-se
a integridade fisica e moral do preso. Como atender,
em celas superlotadas, a esse mandamento?
Espoucam, então, as manifestações de violência de presos contra presos, desses contra os agentes penitenciários, dos carcereiros contra os reclu-

sos, gerando condições permanentemente inseguras para todos os que exercem o dever de zelar pela
disciplina e pela segurança e, de outro lado, para os
que se encontram, em tal circunstância, tutelados
pela Justiça.
Calcula-se em R$1 bilhão a despesa com a recuperação do sistema penitenciário do País, que o
Ministro da Justiça, há um ano, já considerava falido,
dádo que não se faz investimento no setor há algumas décadas. Sem êxito, o Conselho Nacional de
Politica Criminal e Penitenciária sugeriu a criação,
com recursos externos, da Escola Penitenciária Nacional, que seria voltada à capacttação profissional
dos 37 mil servidores de todos os presidios.
Em São- Paulo, apenas na metade inicial do
ano passado, ocorreram 15 rebeliões de presos, aí
incluída a da Casa de Detenção e do Complexo Penttenciário Campinas-Hortolândia, e não havia pessoal treinado para lidar, com competência, com esse
tipo de acontecimento. Morreram três presos. dois
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agentes penitenciários, o diretor de·segurança e resultaram 30 feridos.
A capacidade dos negociadores é improvisada.
As pessoas jogam. um pouco com a sorte e, pela vocação de bem servir, às vezes oonseguein sucesso.
Mas não há como negar que, hoje, a modernidade
. exige profissionais competentes para essas horas
de crise, porque eles saberão conduzir as negociações, a fim de que o resultado não deixe a sociedade mais intranqüila e os lamentos pennaneçam nos
relatórios.
Na ocasião, professores de Direito da Universidade de São Paulo - USP, reunidos para examinar a
questão, conCluíram que ·a precariedade das prisões desvirtua o sistema penal' aqui praticado, pois o
preso, no máximo, só deve pen::ter a liberdade.
Todavia, nas penitenciárias, casas de detenção
e delegacias, os presos pen::tem muito mais do que a
liben::tade, padecendo violências de toda on::tem. O
abuso sexual, por exemplo, faz parte da rotina das
prisões, sem que, obviamente, essa punição tenh?
sidq: imposta ao preso.
- Dom Aloísio lorscheider, feito refém dos presos do Instituto Penal Paulo Sarasate, em episódio
de todos conhecido, avaliou que os estabelecimentos prisionais constituem 'ven::tadeiras universidades
do crime•. Observando a existência de presídios
oom superlotação, ociosidade, falta de asseio e de
assistência, aconselhou 'amar mais o próximo, especialmente os que têm os seus direitos violados."
Coisas assim "demonstram que é preciso, agora mais do que nunca, lutar pela dignidade da pessoa humana, prosseguiu. Os direitos humanos não
têm objetivos partidários, mas finalidades políticas,
certamente no sentido de sua busca continuada.
A situação do sistema cartierário, há dois anos,
levou o Can::teal Arcebispo de Fortaleza a sugerir
que as nossas autoridades fizessem uma profunda
reflexão sobre problema. De sua parte, oonsiderou
a experiência dolorosa, sem embargo de extremamente rica de ensinamentos, pois, 'se devemos
amar todas as pessoas, amerrios ·a essas, de modo
mais intenso, porque têm os direitos humanos desrespeitados·.
Devemos relembrar a angústia de Dom Aloísio
lorscheider, quando esteve à men:ê de um grupo revoltado de um presídio. OS presos não tiveram nenhum escnípulo em apontar uma arma em direção à sua cabeça
e, apesar da idade, eles o mantiveram no chão, prisioneiro da força do marginal que o imobilizava
Por sua vez, o Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária destaca cjue pelo menos
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duas medidas poderiam oontribuir para uma significativa melhora do sistema carcerário: uma, o investimento maciço na ampliação e construção de presídios, a fim de aumentar a oferta de vagas até o•nfvel
da demanda; outra, a introdução e a aplicação <das
denominadas penas alternativas, em substituição às
sanções privativas da liberdade:
Quer-se, assfm, aumentar o número de penas
alternativas à prisão, como as de prestação de serviços à comunidade, multa e· confisco de bens - essa
última nos casos do crime do oolarinho branco, estelionato e sonegação de impostos. Nesses casos, o
criminoso não-violento sofreria a condenação das
chamadas penas retributivas, compensatórias e
equivalentes ao dano provocado, pennitindo ao sistema um ganho de 35% no número de vagas.
• S~. Presidente, nesse ponto, faço um apelo
aos Srs. Senadores, no sentido de que este Plenário
realmente busque outras opções de pena, para evitannos que os criminosos, principalmente os primários, ooloquem-se à mercê de outros com várias
passagens pela Polícia, condenações altas. Isso
pennitiria que o preso primário voltasse às ruas para
reincidir no crime com mais violência e menos amor
à pessoa humana.
.
Consta ainda de .•estudos especializados que
grànde parte da população carcerária é de analfabetos ou semi-alfabetizados, em geral abaixo da linha
de pobreza, oom idade média entre 18 e 25 anos.
São acusados de crimes como o furto e o roubo 79% dos processos -, aparecendo em plano secundário o homicídio, a lesão corporal, o aborto, o estupro, a corrupção, o tráfico e o porte de drogas.
E mais: o Pais tem uma despesa média - acreditem Sr'. Presidente e Srs. Senadores - de
R$500,00 por preso - mais do que ganha um policial
-, a cada mês, projetando um gasto de R$70 milhões
para a manutenção dos 140 mil reclusos. O Conselho define que essa despesa seria reduzida drasticamente, caso fossem aplicadas as penas alternativas
ajudando, por outro lado, a diminuir o índice de 85%
de reincidência, sem dúvida um dos mais altos do
mundo.
Sr.· Presidente, Srs. Senadores, sabemos - a
experiência nos mostra - que as pessoas são condenados, levadas aos presídios. lá ficam maquinando,
durante o tempo da ociosidade, como reincidir sem
incorrer nos erros que os levaram à cadeia. Daí surge a~ violência: eles, muitas vezes, efiminam a vitima
para evitar que haja um reconhecimento futuro. Até
hoje o Estado ainda não conseguiu impor um sistema âe proteção à testemunha. Vamos rezar para
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que isso aconteça. Dessa forma, os crimes graves
poderão, por intermédio de um testemunho forte,
permitir à Justiça condenar os culpados de forma
correta e eficiente.
A~ estatísticas levantadas no meu Estado indicam que 40% dos assaltos praticados com violênci<i
sexual são cometidos por criminosos com passagens pela cadeia, a escola que ensina a prática do
estupro. Fugas e motins, repetindo-sé diariamente,
são também resultado direto do precário estado do
sistema.
·
É importante salientar, nesses estudos, que
mais de 20 mil sentenciados estão recolhidos em
delegacia, ao contrário de internados nas penitenciárias, onde mereceriam os benefícios a quem têm direito ·legal, como o da redução da pena por dias trabalhados, liberdade condicional ou regime semi-aberto.
Sabemos que o trabalho é uma terapia impor-·
, tante para o preso~ O Estado, que deveria exigir que
o trabalho fosie obrigatório, se vê premido porque
não encontra espaço para criar os presídios-indús\trias e assim oferecer, mediante o trabalho, a recuperação de vários criminosos, que poderiam encontrar no convívio da sociedade uma vida melhor.
No Rio de Janeiro, segundo apontamentos da
Secretaria da Justiça, cerca de 1/3 dos mais de 8 mil
presos deveriam estar - e não estão - usufruindo o
benefício da liberdade condicional, enquanto outro
1/4 poderia estar cumprindo penas alternativas.
Tudo como se não ostentássemos uma das maiores
,
superlotações caroerárias do Planeta.
Gada sublevação superada é logo esquecida,
remanescendo sem deslinde os problemas que a
geraram, deixando-se para o futuro indeterminado
as soluções e providências requerida.«. Há dois anos
não se incluem verbas orçamentárias para a construção de nova$ penitenciárias, nem para conclusão
das obras paralisadas. Dezenas desses estabelecimentos estão sem possibilidade de ser concluídos, o
que poderá aliviar um pouco o problema carcerário.
À escassez de recursos, alegada razão para o
descalabro do sistema prisional, junta-se o descaso
demonstrado no fato de não se ter aplicado - e dele
ignorar-se o. destino - o produto da arrecadação do
Fundo Penitenciário, correspondente a 3% da arrecadação das loterias.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que há
pouco mais de dois anos discutiu os problemas do
Sistema Penitenciáiio Nacional, concluiu "pela urgente necessidade de se adotar medidas profiláticas
e curativas~ que possam, ao menos, humanizar o
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sistema penitenciário, despindo-o de parle da precariedade em que se encontra. Trata-se de encurtar a
enorme distância existente entre os ideais da Lei de
Execução Penal e a realidade cruel do dia-a-dia de
,
nossas prisões".
Entre as recomendações que alinha, destacam-se as de:
•.•• que se construam estabelecimentos penais
federais;
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde o · ·
tempo em que eu dirigia' a Polícia Federal, reconhecia-se a necessidade da construção de um presídio
federal, para que seja aliviada da responsabilidade
do Estado a guarda dos condenados federais.
••.. que se garantam verbas orçamentárias suficientes para o setor penitenciário;
que se priorize a solução para o problema
enfrentado na porta de entrada do sistema
(com a criação de novas vagas para os distritos policiais e as cadeias públicaS, la efetiva separação de presos provisórios e condenados); que se desestimule a superpopulação carcerária, com a desativação das
grandes penitenciárias; que se organize a
Defensoria Pública dos Estados; que se aumente o número de vagas na Magistratura
e, ao mesmo tempo, proceda-se à informatização dos juízos e dos estabelecimentos
penais".
•As prisões são verdadeiras incubadoras de
criminosos", já advertia Nelson Hungria há mais de
três décadas. Também por isto, o Professor Antonio
Evaristo de Morais Rlho, aisoorrendo sobre a aplicação das penas restritivas da liberdade, lembrou que
a maioria dos penalistas internacionais, sobretudo
nas últimas duas décadas, consideram a pena de
prisão um instrumento a ser utifizado apenas em casos extremos como o de "o sentenciado representar
efetivo perigo para a comunidade", pois o encarceramento muitas vezes é improdutivo e realimentador
da criminalidade, explicando-se, na perversão do recluso primário, elevado índice de reincidência entre os egressos das penitenciárias.
Noticia o respeitável penalista, a propósito, que
especialistas nacionais, americanos e ingleses concluíram, ainda no ano passado, estudos constatando
que boa parte dos infratores encarcerados poderiam, sem qualquer ameaça à sociedade, estar cumprindo suas penas em liberdade. Realmente, as estatísticas confirmam que a reincidência é mais frS::'
qüente entre ex-presidiários do que os beneficiados

o
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pelo sursis quando do cometimento da primeira infração.
Apoiada em tal compreensão, a legislação inglesa, desde 1991, conduz o magistrado a decidir no
sentido de que "ninguém deve ser enviado à prisão
a menos que o juiz considere a infração tão grave
que apenas a privação da liberdade seja capaz de
proteger o público do dano que poderia ser causado
pelo infrator." Por isso, nos tribunais ingleses e assim também nos da Alemanha tão-somente 10 ou
12% dos condenados cumprem pena privativa da liberdade.
Em conclusão, recomenda o criminalista que,
também no Brasil, seja ampliada a aplicação das penas alternativas, sobretudo aos réus primários, responsábilizados por delitos praticados sem violência
reaL Assim, não apenas diminuiria o problema de
-superlotação carcerária, como a sociedade estaria
melhor protegida, pagando menor contribuição para
a manutenção das prisões.
Opina-se,-também, favoravelmente à efetiva;
ção ~e •uma reengenharia da política penitenciária",
já adotada em outros países, segundo a qual o Estado se reserva às atividades de controle e fiscalização, delegando os outros encargos à iniciativa privada. É um assunto profundamente interessante, de
difícil solUção, em relação ao qual poderia haver,
sem dúvida nenhuma, grande discussão. Na privatização das penitenciárias, o Poder Público aplicaria
as regras e o privado construiria as prisões e administraria o seu dia-a-dia.
A pena, não é demasiada a repetição, tem a finalidade ético-jurídica de conrigir, ao lado da função
de reintegrar o infrator ao convívio em sociedade;
vale dizer, objetiva a não-reincidência. O homem,
ainda que sofrendo conde_nação da perda da liberdade, deve ser levado ao cárcere de forma civilizada, e
em condições nas quais possa expiar decentemente
os seus pecados.
Não há de ser confinado com dezenas de outros, que apresentam graus variados de periculosidade, em celas diminutas, fétidas e promíscuas, onde
se perdem ·as oportunidades de recuperação e germ~
nam os motins e as chacinas hoje tão freqüentes.
A excluSão dos condenados, circunscrita à pesada cruz de não viver em liberdade, encontra aí o
seu limite extremo. Atrás dos altos muros dos presídios, os reclusos devem usufruir, portanto, de existência acobertada de corretos padrões carcerários,
de legítimas expectativas de ressocialização e de
respeito aos direitos humanos, universalmente consagrados.
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Os três Poderes da República, as instituições e
entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil
têm o dever irrecusável de perseguir soluções inadiáveis para a série de problemas enfrentados lJela
organização prisional, e a sociedade, no seu todo, o
de recusar a assimilação da crise do sistema, es"bondendo-se na devassável cortina da indiferença
Há que se reverter, com todas as forças, esse
quadro de desesperança,- traçado pelos que não se
subordinam ao império da ·lei, ignoram os direitos
humanos e ensurdecem ào clamor dos infelizes.
Não podemos permitir que esse estado de coisas leve as autoridades, cada vez mais, a ampliar os
beneffcios da Lei de Execução Penal para todos os
níveis de crimes; Nos crimes graves, o preso deve
cumprir no mínimo 50% da pena para que se possa
pénsar em beneffcio, que somente deverá ser concedido se CtJmpridas todas as exigências legais, inclusive o exame criminológico, para verificar se ele
tem condições de poder voltar a viver em sqci~de.
O que me trouxe a esta tribuna, para discorrer
um pouco sobre o sistema penitenciário, foi a profunda angústia por que passa a sociedade nos dias
de hoje com a violência da criminalidade.
Costumo não discutir muito a ligação entre a
violência e a criminalidade. A violência tem, no seu
bojo, vários processos ligados aos aspectos sociais,
mas a criminalidade violenta provavelmente vem da
promiscuidade em que os presos vivem nas prisões,
nas delegacias de polícias, no relacionamento altamente prejudicial à sociedade.
. O Sr. Eduat"do Supllcy- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Romeu
Tuma, V. Ex' fala de um dos maiores problemas que
ocorrem hoje no Brasil, ao descrever a s~perfotação
do sistema penitenciário, caracterfstica de quase
todo o sistema penitenciário brasileiro, em especial
do nosso Estado de São Paulo e mais ainda na
grande São Paulo, especialmente na cidade de São
Paulo. Qualquer dos distritos policiais que venhamos
a visitar, a qualquer momento e hora ou a casa de
detenção, ou a penitenciária masculina - a feminina
não é assim, as condições são bem mais razoáveis o que vemos é o que V. Ex' acaba de descrever. As
pessoas praticamente disputando o espaço e até o
ar para respirarem, e num ambiente de promiscuidade, num ambiente totalmente desprovido de qual=
quer possibilidade de as pessoas até mesmo repousarem, é muito difícil imaginar-se que algum detento
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esteja envolvido em qualquer processo de reeducação, de recuperação, de aprimoramento, para que
possa voltar para o seio da sociedade, convivendo
com outros valores. Porque como V. Ex", que em
tendo sido Diretor Superintendente da Polícia Federal, até porque conviveu com a polícia civil de São
Paulo, melhor do que eu sabe dessas condições que
levam as pessoas a, ao saírem do sistema penitenciário, mutto provavelmente voltarem a praticar atos
criminosos, às vezes até com requintes de violência,
ações bárbaras. Como, por exemplo, uma pessoa
que resolveu embebedar de álcool um cidadão de
74 anos para depois atear-lhe fogo, para que ele dissesse onde estava o cofre da sua casa. É mutto importapte que venhamos a pensar como resolver este
problema de tanta violência e criminalidade. Hoje em
São Paulo, como em outras cidades de nosso Esta- do, como por exemplo Ribeirão Preto desenvolve-se
uma ação extramdinariamente grave com o uso do
crack. Ainda ontem o Prefetto Antonio Palooci visitou o Diretor Superintendente da Polícia Federal, Vicente Chelotti, solicitando que seja realizada uma
açãõ no sentido de se procurar evttar a passagem
do crack e de outras drogas, como a cocaína, a heroína ou qualquer que seja, para a cidade de Ribeirão. Constatando que está havendo um aumento de
violência decorrente do uso de drogas e que não se
consegue deter isso simplesmente procurando conter os que praticam o tráfico nas ruas, seria importante detectar de onde estão sendo enviados, seja
nas estradas, nos aeroportos, em todo lugar por
onde há, potencialmente, uma via de acesso. O Direter da Polícia Federal <lisse que isso será perfeitamente possível de se realizar. Como terceiro ponto,
Senador Romeu Tuma, gostaria de colocar algo que
considero importante, que é a preocupação do Prefeito Antonio Palooci Filho: se possível, incrementar
o nível de atividades culturais e de lazer, sobretudo
para a juventude, que possam ter como outra alternativa esse tipo de atividade. Por acaso, hoje o jornalista Gilberto Dimenstein menciona que na cidade
de Nova York experiência interessante está se desenvolvendo com a prática da bola ao cesto notumo,
para jovens, e que isto veio a diminuir significativamente a prática de crimes violentos naquela cidade.
É claro que é mais um fator que pode contribuir para
isto, assim como tamQém, acredito, devemos procurar atacar na raiz as razões de tanta violência, até
porque, na nossa cidade de São Paulo, os homicídios estão ocorrendo em muito maior número e
grau, ali em bairros como Capão Redondo, Jardim
Ângela, ltaim Paulista, enfim, nos bairros de menor
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condição sócio-económica. Os assaltos ocorrem
também, ali onde está mais a classe média, mas os
crimes de homicídio e de violência maior ocorrem nos
bairros mais pobres, onde inclusive fattam reClUISOS
para a população ter acesso a atividades que não sejam as de rua e até a criminalidade. Nesses bairros
não há praticamente atividades de lazer, atividades
culturais, além, obviamente, de a população estar hoje
sofrendo com o desemprego e com a falta de uma remuneração adequada. CU!Tlprimento V. Ex" por estar
trazendo um diagnóstico sobre o problema da superlotação e das razões da criminalidade no Brasil.
O SR. ROMEU TUMA- Pediria só mais um mi. nuto a V. Ex", Sr" Presidenta, para agradecer a intervenção do nobre Colega. Gostaria que V. Ex", Senador Eduardo Suplicy, levasse ao Prefeito Antonio
Pãlooci os meus cumprimentos. Porque hoje pela
manhã recebi um telefonema do Deputado Corauci
Sobrinho que me pôs a par do trabalho do Prefeito
de Ribeirão Preto, vindo a Brasma e insistindo num
maior envolvimento da Polícia Federal no combate
às drogas na região. V. Ex" deve lembrar-se de que
- tendo sido, inclusive, favorável a isso, à época -,
quando dirigi a Polfcia Federal, demonstrei a necessidade da instalação da delegacia em Ribeirão Preto e
em alguns outros municípios onde a população migratória é bastante alta e os sistemas de contrabando e
tráfico de armas também operavam, pela sua distância
com o Estado de Mato Grosso e, portanto, com a Boi~
via, a Colômbia, os países produtores de drogas. •.
Esse apelo deve ser endossado por esta Casa:
a Polícia Fedenai tem que se envolver mais no combate às drogas.
Aproveito, se me permitir a Presidência, pois
sei que o ·meu tempo está esgotado, para ler uma
declaração do Ministro Nelson Jobim:
•para resolver o problema da violência,
o Ministro da Justiça afirmou que é preciso
combater causas como o tráfico de drogas e
o tráfico de armas. •
Pergunto qual é o plano que S. Ex" está nos
apresentando para isso.
Dom Paulo Evaristo Ams é injustamente acusado de, por defender os direitos humanos, proteger
o marginal. Isso não é verdade. A sua declaração é
mais contundente do que a do Ministro da Justiça:
•polícia é fraca contra bandidos. A polícia é muito fraca em relação à força dos
bandidos." O religioso entende que o de:.
semprego e a droga são os responsáveis
pela violência."
··
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Verifico que V. Ex", Senador Eduardo Suplicy,
entendeu o sentido do meu discurso: a geração da
violência criminosa vem da escola mantida pelo Estado, os presídios superlotados. Essa violência que
hoje apresenta requintes de perversidade tem algumas explicações.
Ontem, ouvia uma autoridade dizer que não
coloca muito a polícia na rua porque a mesma é violenta Em tese - peço a ajuda do Senador Bernardo
Cabral em meu raciocínio, porque testemunho aqui
o seu apoio para a instalação da delegacia em Ribeirão Preto. ·
A SRA. PRESIDENTE (Em11ia Fernandes) Alerlo a V. Ex" que o seu tempo está esgotado.
O SR. ROMEU TUMA - Estou concluindo, Sr'
Presidente.
Se tloje tratamos a polícia como suspeita pela
violência e pelo aumento da criminalidade e tratamos com tolerância os marginais, dizendo que são
vítimas da sociedade, o que os impede que destruam e ajam cõm violência, matando, estuprando e,
violentando essa mesma sociedade que, em ·tese,
pela: explicação de estudiosos, levou-os a essa situação de miséria moral? Muitos presos têm dinheiro
e praticaram crimes porque houve um desvio de raciocínio.
Sr' Presidente, comprometo-me a voltar à tribuna para analisar mais o problema da criminalidade
e menos o problema penitenciário.
Agradeço a V. Ex" pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Casi/do Maldaner deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra.
Emflia Fernandes, suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador José Fogaça.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N°781, DE 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. Oswaldo Velloso, que entre outras atividades,
exerceu mandato de Deputado estadual na Bahia, e
foi prefeito em Salvador.
a) inserção em ata de um""Voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à família.
Sala das sessões, 21 de agosto de 1996. - Josaphat Marinho- Waldeck Ornelas.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O
requerimento lido depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs.
Senadores que o desejarem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr' Presid"!nte,
peço a palavra para encaminhar a votação.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a volação.) -Sr' Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, Dr. Osvaldo Veloso Gordilho, que faleceu há dois diaS, em Salvador, era Bacharel em Direito e foi Promotor e Advogado. Desenvolveu também larga atividade como Professor e, inclusive, dirigiu fundação de ensino técnico na Bahia.
Ingressou na política em 1945 e foi Deputado à
Assembléia Constituinte do Estado em 1947. Tive a
honra de ser seu companheiro naquela Assembléia,
onde desenvolveu ação relevante. Era integrante da
Bancada do PSD, homem moderado, porém muito
firme na sua posição política. Depois, foi Prefeito da
Capital, quando desenvolveu marcante atividade aclministrativá.
Rlho de tradicional famma baiana. era geralmente estimado muito zeloso da presença e da atividade em todas as instituições de que participava,
como a Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Já
com a saúde abalada, era, entretanto, constante às
reuniões dessa instituiÇão, a que emprestava a sua
colaboração, de modo particular pelos estudos do
Direito Comercial, que ensinou por longos anos.
Tinha, entre outras manifestações de estímulo
e agrado, a presença, na vida pública, como Advogado ilustre, de seu filho Pedro Gordilho, que foi
membro do Tribunal Superior Eleitoral.
No momento em que falece, a Bancada baiana, por meu intermédio, presta-lhe um tributo de
saudade, assinalando os bons serviços dispensados
à sua terra. Pessoalmente, quero deixar um voto de
saudade pelas relações de cordialidade que com ele
mantive e conservei até sua morte, recentíssima.
Assim, mediante o requerimento apresentado à
Mesa, requeremos as manifestações de pesar naquele documento mencionad~g.s.
OSR. BERNARDO CABRAL- Sr' Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
encaminhar a votação. Sern revisão do orador.) - Sr,.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nada t!'ria a
acrescentar à manifestação do eminente Senador
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Josaphat Marinho em derredor do homenageado,
que foi um homem público muito conhecido em nosso País.
Porém, à vista das relações de amizade que
tenho com o seu filho, o Ministro Pedro Gordilho, integrante, até bem pouco tempo, do Tribunal Superior
Eleitoral, quero juntar às manifestações de apreço,
de saudade, aqui registradas pelo Senador Josaphat
Marinho, as minhas, também, de condolências, extensivas à famma.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam quo:iram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
·Será cumprida a deliberação do Plenário, com
inserçãÕ em Ata de um voto de profundo pesar e
-apresentação de condolências à famma.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por 20 minUtos.
·
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs sEinadares, o Código Florestal estabelece que a reserva legal nas áreas de cerrado é de 20% para todos
os efeitos legais. Estabelece também que, na Região Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste,
a reserva: legal é de 50%, ou seja, a exploração a
corte raso só é permissível desde que permaneça
com cobertura arbórea de, pelo menos, a metade da
área de cada propriedade.
Em 1O de julho de 1995, o lbama, através da
Portaria n• 48, estabeleceu que "enquanto não for
estabelecido o zoneamento ecológico-económico
para uso alternativo do solo, a exploração a corte
raso nos Estados abrangidos pela Região Amazónica só será permitida desde que o-proprietário mantenha uma área de reserva legal de, no mínimo, 50%
da cobertura aribórea de cada propriedade".
Por não concordarmos com a inclusão das
áreas de cerrado nessa exigência e por estarmos
convencidos de que o lbama havia exorbitado o seu
nível de competência ao definir parâmetros que diferem do diSposto legal maior, que é a lei n2 7 .803, de
1989, apresentamos a esta Casa o Projeto de Decreto legislativo n2 2, de 28 de fevereiro de 1996,
para sustar a aplicação da citada Portaria. Esse projeto ainda se encontra em tramitação no Senado Federal.
Agora fomos surpreendidos, há quase 30 dias,
com a Medida Provisória n• 1.511, de 25 de julho de
1996, dando nova redação ao Código Rorestal, para
que, na Região Norte e na parte norte da Região
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Centro-Oeste, a exploração a corte raso somente
seja permitida desde que permaneça com cobertura
arbórea de, no mínimo, 50% de cada propriedade.
Além disso, estabelece que nas proprier,Jll.des
onde a cobertura aribórea se constitui de fitofisionomias florestais, ou seja, de floras típicas da região,
não será admitido o corte raso em, pelo menos, 80%
dessas tipologias vegetais. E, nesse caso, as restrições impostas abrangem os Estados do Acre, Pará,
Amazonas, Ronaónia, Ama"pá e Mato Grosso, além
das regiões situadas ao norte do Paralelo 13° Sul,
nos Estados do Tocantins e Goiás, e a oeste do Meridiano de 442 Oeste, no Estado do Maranhão.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se antes a Portaria do lbama foi até cautelosa, resguardando que essas exigências, de âmbito generalizadó para todos os Estados da Bacia Amazónica, vigorariam enquanto não fosse estabelecido o zoneamento ecológico-económico para uso altEl)1l'ltivo do
solo, a Medida Provisória foi extremamente incisiva.
Propõe a Medida Provisória n• 1.511 que o limite para a manutenção da cobertura arbórea na
Região Norte e na parte norte da Região CentroOeste seja. no mínimo, de 50%, independentemente
das dfferentes coberturas vegetais e sistemas existentes. Desconsidera que existem cerrados nessas
regiões com características notoriamente distintas e
que e~gem, portanto, tratamento diferenciado.

Desconsidera, ainda. que a cobertura vegetal
artificial nos cerrados, com as tecnologias disponíveis e comprovadas - geradas, principalmente, pela
Embrapa - apresenta maior valor que a cobertura
vegetal natural e assegura o equillbrio ambiental necessário.
Dessa maneira, Sr" Presidente, Sr"s e Srs. ~
nadares, a Medida Provisória n2 1.511, ao limffar o
aproveitamento das áreas de cerrado em 50% e em
20% das áreas com coberturas de florestas vegetais
típicas da região, gera uma comprometedora situação nessas áreas, pelas restrições que impõe ao
seu aproveffamento agrícola e ao desenvolvimento
das atividades produtivas.
Como conseqüência, diversos projetes agropecuários privados, inclusive beneficiados com financiamentos bancários e incentivos fiscais, localizados
em ãreas de cerrado, nos Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Maranhão, serão prejudicados ou mesmo inviabilizados por essas exigências
restritivas.

Nesse particular, essas restrições comprometem seriamente a viabilidade do Corredor Noroeste,
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ligando as áreas produtivas de Mato Grosso, Rondônia e Acre, através da Hidrovia Madeira-Amazonas,
até o Porto de ltacoatiara, no Amazonas. Isso porque essa iniciativa está apoiada no aumento da oferta de grãos decorrentes da expansão dos cultivos
nas áreas de cerrado, localizadas nas regiões
abrangidas pela restrição imposta pela Medida PrÓvisória n• 1.511.
Por outro lado, a restrição para corte raso de
apenas 20% da área de cada propriedade com fitofisionomias florestais estimula a concentração das
propriedades, já que, para explorar, por exemplo,
cerca de 500 hectares, o agricuHor terá que ter o domínio de, pelo menos, 2.500 hectares.
. Sr" Presidente, pergunto: por que o lbama não
estabeleceu zoneamento ecológico-econômico, pre- visto na ·sua Portaria n• 48, de 1O de julho de 1995,
definindo as áreas diferenciadas nessas regiões, e a
Medida Provisória n• 1.511 não assegura o trata•
mente diferenci.!ldo. a elas?
Só podemos imaginar que, ao se editar a Medida Provisória, se tenha optado pelo procedimenlo
mais simples, generalizando o âmbito de sua abrangência, o que nos parece, no mínimo, tecnicamente
condenável e incompatível com a seriedade exigida
para um ato dessa natureza, pela sua amplitude e
repercussão.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trata-se
de uma Medida Provisória encaminhada ao Congresso Nacional. Não gostaríamos agora de questionar se essa matéria deveria ser encaminh.ada por
medida provisória ou projeto de lei para não desviar
o curso deste pronunciamento.

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO- Com muito prazer,
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jonas Pinheiro, V. Ex" faz muito bem em abordar essa matéria, em primeiro lugar, porque toca no ponto principal: o chamado zoneamento ecológico para uso altemativo;.e demonstra aquilo que temos dito vez por
outra: é lamentável que alguns auxiliares do Governo desprezem os Parlamentares e aqueles que conhecem a Região e que, como V. Ex• acaba de registrar, têm projetes agropecuários localizados nela,
que, sem dúvida nenhuma, serão prejudicados e até
inviabilizados. Diz bem V. Ex" quando afirma que·
uma Medida Provisória como essa gera uma situação comprometedora. Nobre Senador Jonas Pinheiro, tenho dito que, lamentavelmente, quando se trata
da Região Amazônica, quem legisla ou pretende le-
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gislar nesses gabinetes refrigerados - os chamados
tecnoburocratas- só o faz através de leitura ou compilação de livros que servem para a inspiração daqueles que não pisam na área. A interrupção que
faço ao discurso de V. Ex", neste simples apa!}e, é
para lhe dar a minha solidariedade. Tantas quàntas
fossem as manifestações daqueles que integram a
Região, como V. Ex", eu e outros, seria, pelo menos,
um aspecto a mais para que o Governo meditasse e
não cometesse· erros como esse que acaba de cometer.
"'
O SR. JONAS PINHEIRO - Eminente Senador
Bernardo Cabral, é com muito prazer que incorporo
o seu aparte ao meu discurso. V. Ex" tem razão
quando diz que a questão não foi bem analisada por
aqueles que optaram por essa Medida Provisória
Ainda ontem, reunido com o Senhor Presidente
da República, e, hoje pela manhã, com o Ministro do
Meio Ambiente, Gustavo Krause, começamos a discutir o assunto com muita profundidade. • ~
Conversei com o Senhor Presidente da Repú·
blica a respeito do esforço que o seu Governo - Governo que nós apoiamos nesta Casa - está fazendo,
por exemplo, investindo, em parceria com a iniciativa

privada, na Ferrovia Femonorte, que saí de São Paulq com destino aos cerrados de Mato Grosso, indo a
Cuiabá e, de lá, está sendo projetada até Santarém
e, de outro lado, até Porto Velho.
Falamos também sobre esse magnífico esforço
da iniciativa privada, que V. Ex" tão bem conhece e
. apóia, que é a Hidrovia Madeira-Amazonas, que vai
viabilizar 50% do País. Há também o esforço do Go. vemo em promover a navegabilidade dos rios das
Mortes, Araguaia e Tocantins, que atravessam o
cerrado de Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins e
Maranhão. Igualmente, o esforço que faz esta casa,
principalmente o Presidente José Samey, pela construção da Ferrovia Norte-Sul; o esforço que estão fazendo para viabilizar a rodovia BR-163, que liga
Cuiabá a Santarém.
Pois bem, Sr" Presidente, tudo isso cai por terra com essa Medida Provisória, porque o que se
busca é utilizar aquilo que a tecnologia, que os empresários, que a natureza nos deu em termos de
produção no cerrado brasileiro. Tudo isso pode ser
prejudicado com essa Medida Provisória.
E mais - e aqui concordo mais uma vez com o
Senador Bernardo Cabral: um terço do Estado do
Mato Grosso não é amazônico, mas faz parte da Bacia Platina, onde também a utilização do bom cerJ<l·
do ficará proibida em até 80% em função dessa Medida Provisória.
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Contudo- e aqui concluo o meu pronunciamento -, como essa matéria deverá obrigatoriamente ser
apreciada pelo Congresso Nacional, sentimo-nos no
dever de alertar esta Casa, especialmente os parlamentares da Região, para esse lamentável equívoco
e essa prejudicial distorção apresentada na Medida
Provisória n• 1.511.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apelamos para que, dentro de nossas funções
constitucionais, possamos assegurar que, na tramitação da Medida Provisória n• 1.511 , cuja comissão
tem como Presidente o nosso companheiro Senador
Odacir Soares, a reserva legal naquelas regiões
continue sendo de 50% e que, especificamente nas
áreas de cerrado nelas existentes, continue em
20%; conforme historicamente adotado, tecnicamente comprovado como viável e compatível com o
equilíbrio do ecossistema.
Muito obrigado.
Durânte · o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, a Sra. Eml7ia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes,
por cessão do Senador Lúcio Alcântara.
•
V. Ex' dispõe de 20 minutos.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, mais uma vez venho a esta tribuna
para me solidarizar com o jornal Zero Hora, órgão
de imprensa do meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Hoje, pelo oportuno, porém, profundamente preocupante assunto que abordou com a reportagem especial, que foi manchete de capa na edição de
20/08/96, intitulada "Tempos. diffceis na região da
Campanha". Prefeitos de nove municípios da fronteira estão inquietos com a dimensões da queda da arrecadação e da área cultivada.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde
que aqui cheguei, oriunda da região da Campanha
do Rio Grande do Sul, tenho registrado desta tribuna, em várias oportunidades, em inúmeras audiências realizadas com autoridades do Governo Fede·
ral, a profunda preocupação do povo gaúcho, diante
da situação económica e social do meu Estado.
Trouxe várias reflexões e depoimentos sobre
as dificuldades vividas pelo povo gaúcho, com uma
avaliação crítica e responsável apontando dados
produzidos pelas mais importantes entidades empresariais e de trabalhadores gaúchos, produtores; par-
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lamentares, oriundos de diversos segmentos económicos e sociais.
Tenho aqui, por exemplo, documentos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul, do Sindicato da Indústria de Carnes e Deriltados
do nosso Estado, da Contag, da Federação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura, dos pequenos
produtores rurais dos três Estados da Região Sul, do
Sindicato das Indústrias dos Produtos Avícolas, dos
Produtos Suínos, dos Laticinios e Derivados, da Avicultura e da AssociaçãÔ dos Criadores de Suínos do
Estado do Rio Grande do Sul.
Tenho também pontos levantados pela própria
Frente Parlamentar da Agricultura e vários documentos enviados pela Federação das Associações
dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul - a
FEDERARROZ, como também cópia de uma moção
elaborada e assinada pelos Senadores da Região
Sul - Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - em momentos de grave difigul~de da
nossa região no setor primário, que foi enviado a
esta Casa
Desde o ano passado, alerto que o Rio Grande
do Sul está vivendo uma das mais graves, profundas
e dramáticas crises de sua história recente. Que os
sentimentos de descrédito e de desesperança estão
tomando conta do nosso ordeiro, trabalhador, experiente e dedicado povo.
Tenho solicitado a atenção e apelado à urgência na busca de soluções concretas, ações práticas
e sólidas para o setor do campo. Tenho buscado o
diálogo, proposto o entandimento e a participação
de todos.
Hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
quero aqui fazer um novo registro da situação da
economia gaúcha, não buscando aprofundar a questão do vinho e do calçado, que gradativamente reage; do setor têxtil ou ainda do setor de autopeças.
hoje profundamente ameaçado pela visão antifede-.
ralista de alguns que, na tentativa de encontrar soluções para as suas regiões, pregam o desmonta, a
desnacionalização, o desequilíbrio e o "paraíso fiscal" do setor automotivo, com a falsa proposta e visão equivocada para a correção das desigualdades
regionais do País.
Não são esses pontos que quero aprofundar:
quero aqui levantar a minha voz novamente em de·
lesa do setor primário, da agricultura e da pecuária,
o que já temos feito várias vezes e, diga-se de passagem, como têm feito outros Srs. Senadores com
muita propriedade, como o Senador Osmar Dias, o
Senador Casildo Maldaner, o Senador Júlio Cam-
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pos, o Senador Lúdio Coelho, o Senador Jonas Pinheiro e tantos outros, que conhecem muito bem e
estão sempre atentos a essas questões.
Gostaria de lembrar, por exemplo, palavras do
Senador Júlio Campos, do PFL de Mato Grosso,
quando, em enriquecedor aparte ao nosso pronunciamento do dia 15 de fevereiro de 1996, afirmou:
'O Governo Federal já está cansado
de ouvir o nosso alerta para a grave crise
em que vive hoje a economia do campo.
O Governo poderia investir no campo, fazendo
com que o agricultor tenha um crédito mais fácil,
mais barato e mais condigno.'
E afirmava ainda:

•o Presidente da República e todas as
autoridades da área económica, principalmente, tinham que ter mais sensibilidade
neste instante e voitar seus olhos para a
agricultura,- para o pecuarista e para o próprio agricultor, que hoje vivem momentos diffceis;'

E continuava o Senador Júlio Campos, no seu
aparte:
'Espero que tenham (referindo-se ao
Governo Federal) neste instante comiseração· (compaixão) do setor que tez com que o
Plano Real, até hoje, se mantivesse nessa
posição -de estabilidade económica, porquanto a agricultura foi a grande alavanca
do seu sucesso. .Não fosse a cesta básica
ter dado condição à massa crítica da população de poder se alimentar, talvez o Plano
Real fosse mais uma lenda."
Importantes e precisas palavras do Senador
mato-grossense Júlio Campos, que fiz questão de
relembrar.
Portanto, Sr"s e Srs. Senadores, o que estou
aqui clamando não. é uma preocupação isolada, é
preocupação do Congresso Nacional, do povo gaúcho e do povo brasileiro.
Eu já alertava no dia 15 de fevereiro de 1996,
na primeira sessão ordinária do Senado Federal
este ano - sem f~lar nos pronunciamentos feitos em
1995:
'O primeiro sinal vermelho já acendeu
no Rio Grande do Sul e deve ser entendido
com a gravidade que ele contém em suas
motivações, mobilizando a todos para encontrar soluções estratégicas que preservem a produção primária, o homem do cam-
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po e, também, em conseqüência, a paz e a
tranqüilidade nas cidades.'
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto à notícia veicÚiada no jornal Zero Hora de
ontem, dia 20 de agosto de 1996, muito bem elaborada pela jornalista lsabela Soares, a quem cumprimento, neste instante, pelo trabalho.
Diz a reportagem especial do Zero Hora, nas
páginas 4 e 5: _
'Crise abala a Região da Campanha.
Os prefeitos de nove municípios da fronteira
oeste prevêem queda de 30% na arrecadação e na área plantada.
Os municípios da fronteira oeste do Estado vão
mal. Os setores da agricultura, comércio e público
vfvem um verdadeiro caos, que obrigou os prefeitos
de Alegrete, Sr. Nilo Soares Gonçalves (PMDB), e
Quaraí, Saul Rosa de Castro (PPB), a decretarem
situação de emergência. Nos últimos seis .me,ses, a
arrecadação destes e de mais de 50 municípios
fronteiriços caiu em tomo de 30% em relação ao primeiro semestre de 1995."
Cito agora _a relação dos municípios atingidos
pela crise de forma mais contundente e a arrecadação de ICMS, ern 1995, nesses municípios, para V.
EX"s analisarem a extensão, o trabalho, a produtiv~
dade e a contribuição deles ao povo brasileiro:
Alegrete
R$7,3 milhões
ltaqui
R$7,3 milhões
Manoel Viana
R$573,7 mil
Quaraí
R$2 milhões
Rosário do Sul
R$3 milhões
Santana do Livramento, a minha cidade, R$5.4
milhões _
R$6,2 milhões
São Borja
São Gabriel
R$4,8 milhões
Uruguaiana
R$11 ,3 milhões
Calculem agora V. Ex"s as dificuldades e os
problemas enfrentados por esses municípios após
uma queda de 30% na sua arrecadação.
Nos nove municípios citados, o total de habitantes ê de 496,7 mil, e a área plantada ria safra
95/96 foi de 344.620 hectares.
Continua o jornal:
'E a situação tende a piorar. Boa parte
dos produtores rurais não conseguiu financiamento para a próxima safra de arroz,
principal fonte de renda da região. O comércio desemprega pelo menos 1 pessoa por
- dia e as prefeituras não conseguem manter
sequer a folha de pagamento dos funcioná-
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rios. "Vivemos uma situação desesperadora", alerta o prefeito de Alegrete, que ainda
não pagou o salário de julho e enfrenta uma
greve de professores. •
O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Ex' um
aparte, nobre Senadora?
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Concedo o
aparte a V. Ex" com prazer.
O Sr. Júlio Campos - Ouço, com atenção, o
pronunciamento de V. Ex1 , que, mais uma vez, vem
à tribuna desta Casa trazer um<t grave denúncia
com relação à agricultura brasileira, à pecuária e à
vida económica do País, como brilhantemente fez
em fevereiro úttimo. Até agora nenhuma providência
foi tomada pelo Governo. A denúncia da imprensa
gaúcha, que V. Ex" reproduz - que na região de
-campa.nha, no oeste do Rio Grande do Sul, há uma
queda de cerca de 30% n·a área plantada, na produção e na arrecadação de receita, .o que está causando uma verdadeira calamidade pública em termos
de receita -, não fica restrita ao Estado de V. Ex"~
Lamentavelmente, essa crise está abatendo todos
os municípios que vivem da agropecuária No meu
Estado, Mato Grosso, no último final de semana, visitei uma região altamente produtiva, que até há
pouco tempo era modelo em desenvolvimento, em
arrecadação, em economia, e que agora também

está vivendo o mesmo drama do Rio Grande do Sul.
Lamentavelmente, o Governo Federal não toma providências - se tomou, elas ainda não chegaram até
aquele local. Tanto é que o Banco do Brasil ainda
não terminou de fazer a renegociação das dívidas
de muitos agricultores, ainda não começou a financiar a compra de calcário para o plantio, a partir de
agora, e uma nova safra a partir de janeiro. Enfim, a
situação é realmente difícil. Eu imagino as dificuldades por que os coestaduanos de V. Ex", da região
oeste, estão pasi;ando neste momento, cerno estão
passando os meus, de Mato Grosso. Quero dar a V.
Ex" o meu testemunho de que, mais uma vez, o Senado Federal e o Congresso Nacional têm que tomar uma providência mais dura, de modo a sensibilizar o endurecido e enrijecido coração dos dirigentes
económicos deste País. Não adianta apenas fazer
pronunciamêntos. Todos temos feito pronunciamentos constantemente, V. Ex•, os Senadores Jonas Pinheiro e Lúdio Coelho. Vários Senadores e centenas
de Deputados Federais - nós que ouvimos a "Voz do
Brasil" quase diariamente sabemos - fazem pronunciamentos, não só Deputados do Rio Grande do Sul
como de outros Estados, advertindo para essa políti·
ca suicida no selar agrícola e pecuário e no próprio
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setor empresarial. Há uma crise de desemprego
muito elevada; sabemos que, hoje, o nível de desemprego está chegando a um patamar quase insustentável. A violência que estamos vendo em•São
Paulo e que foi relatada aqui, ontem, é fruto ta,mbém
do desemprego, da situação económica, que piorou
nos grandes centros, com menos intensidade do que
no interior brasileiro, principalmente no interior do
Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, dos Estados
que vivem da aglicultura e da pecuária. Quero dar a
V. Ex" a minha ·solidariàdade e propor que, na próxima semana, formemos um grupo de Senadores e
Deputados e marquemos uma audiência com a área
económica para levar às autoridades conhecimento
do que se passa com os nossos companheiros do
Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Centro-Oeste; enfim, com todos aqueles que estão sofrendo
essa s~uação de penúria, principalmente nos municípios. Daqui a alguns dias, com essa queda de
30%, os municípios térão de fechar as sy~ portas,
principalmente na área agrícola, porque não terão
como atender sequer à folha de pagamento da sua
comunidade. Sou solidário a V. Ex" e faço votos
para que o Governo pelo menos tenha um pouco de
sensibilidade no sentido de minorar, a curto prazo, a
situação em que vive o Rio Grande do Sul e outros
-Estados de origem agropecuária. Muito obrigado.
A SRA. EMÍUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex". Realmente, precisamos buscar alternativas em conjunto. Creio que esse é um problema não só do Congresso Nacional, mas de todos
nós que representamos este País e que queremos

vê-lo desenvolvido, com trabalho e inclusive com esperança em dias melhores.
As economias municipais, sabemos, já fragilizadas pelos desacertos de sucessivos planos económicos, enfrentam outros obstáculos, cerno a restrição do crédito - tudo isso faz com que gradativamerite os problemas se acentuem.
Sabe-se que as dificuldades não são de hoje,
elâs começaram a surgir há dez anos. O primeiro
impacto foi causado, por exemplo, também pelo Plano Collor, que cobrou 33% a mais dos custeios em
relação ao reajuste dos preços agrícolas. Para sus. tentar a irrealidade do plano, o Governo Federal, na
época, importou 2 milhões de toneladas de arroz. Os
chamados estoques reguladores do Governo foram
vendidos rio período da entressafra a preços até
50% mais baixos que os comercializados pelos arrozeiros. Era o infcio da quebradeira.
..
-·Ao mesmo tempo em que o Governo promovia
sucessivos incrementos nas tarifas públicas e na
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carga tributária, que aumentou cerca de 37% nos últimos anos, as verbas para custear o crédito rural se
tomaram minguadas. Sem saída, os produtores buscaram custeio no setor privado para financiar as lavouras. -Pegos com dificuldades pela manipulação
dos preços pelo Governo e pelas elevadas taxas de
juros cobradas- de 4% a 12o/o em média-, os arrozeiros entraram em um beco que hoje parece não
ter saída
Apesar de a colheita de 94195 ser considerada
uma supersafra com o aumento de 5% na produtividade, os problemas de comercialização com a. queda dos preços decretaram o empobrecimento dos
produtores. "Os produtores plantaram comprometendo as safras em troca de sementes, herbicidas e
adubos e a cotação desigual desses produtos provo-cou o deslocamento de recursos da pecuária para a
agricultura". E ainda há os produtos vindos dos países do Mercosul, subsidiados, com concorrência
desleal.
Constatações do jornal Zero Hora, dando G>
testemunho de pessoas, agricultores, produtores e
comerciantes:
A Fazenda Brasil, no interior do Município de
Alegrete, é um irónico arremedo da realidade sofrida
pelo produtor rural da Fronteira Oeste. O proprietário
da antiga casa de escravos, que já foi uma próspera
estância, n~o vê saída para a produção primária do
País. A propriedade de 99 hectares foi repartida enIre arrendatários para tentar sanar as dívidas acumuladas nos últimos três anos. ·o arroz não vale
mais nada". "Tudo sobe, insumos, adubo, sementes,
menos o produto que dá tanto trabalho para tirar da
terra. Na última safra, vi-me obrigado a vender sete
cabeças para transporiar o arroz até a cooperativa'.
Esperanças restam poucas. "Como vamos viver"?
São afirmações feitas por agricuHores.
Um agricuHor de 68 anos está desiludido com
as condições de trabalho no campo. Com as mãos
machucadas pela árdua atividade realizada diariamente, explica o esforço que faz para sobreviver. Já
trabalhou .duro em fazendas da região, reconhece
que não basta vontade para semear a terra e manter
algumas cabeças de gado no campo. ·o meu filho já
percebeu que não é possível sobreviver aqui e está
trabalhando na construção civil, na cidade, para ajudar no sustento da família'. O agricultor divide o
tempo entre o cuidado com os animais e o sonho
com dias melhores.
Outra constatação é a de um comerciante de
64 anos, que já foi dono de um dos maiores e mais
tradicionais estabelecimentos comerciais de Alegre-
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te e foi obrigado a fechar as portas por causa da inadimplência dos clientes e do baixo volume de vendas. Ele conta que foi até a casa de devedores entender por que as pessoas não sanavam as dívidas.
"Quando chegava nas casas, percebia que nãq podia exigir que as pessoas deixassem de alimentar os
seus filhos· para me pagar e desisti de cobrá-las•.
Dedieou 40 anos ao comércio. Tenta explicar a crise
dizendo: "Os empresários estão perdidos como
numa estrada oom neblina: devido à indefinição da
política do Governo•. Em' meio a cabides e prateleiràs vazias, o comerciante afirma que tem dívidas impagáveis geradas pelos sucessivos planos econômicos•.•o que eu ganhei em 10 anos {década de 80),
perdi em cinco {de 1990 a 1995)'. Nunca passei por
uma situação tão difícil".
• Segue a matéria do jornal:
"Comércio e cooperativas não estancam demissões.
Os reflexos da queda do setoi' agropecuário são sentidos também no comércio.
Em Uruguaiana, com uma população de
117.457 pessoas, há 7 mil desempregados
no comércio e 7 mil no setor orizícola. Em
Alegrete, houve redução de 2 mil empregos
no comércio desde 1992.
A região vive uma perigosa curva descendente. Diminuíram a produtividade, a
área plantada, as cooperativas, o número de
empregos no comércio e a arrecadação dos
municípios. A decretação de situação de
emergência dos dois municípios deverá ser
seguida por outros, num alerta silencioso
contra a aluai política de indefinições e falta
de investimentos do Governo Federal.
As demissões também vêm ocorrendo
nas cooperativas. O fenômeno é evidente
nas de carne~ lã e arroz. O fato, somado ao
fechamento de estabelecimentos comerciais
na Fronteira Oeste, causou a demissão de
aproximadamente .1 O mil pessoas nos últi. mos dois anos. A região, com quase 500 mil
habitantes, é responsável por 30% da produção gaúcha de arroz. Na cidade de Ale. grete, o fechamento do frigorífico da Cooperativa Rural Alegretense, em março de 1995,
·provocou a demissão de 800 funcionários.
o caso da Cooperativa de Carnes de
Uruguaiana também é sintomático da crise.
O frigorífico abatia, há dois anos, cerca de
. -200 reses de gado por dia. Hoje, prestando
serviços para terceiros, o número diário· de
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abates não chega a 20 reses. A mesma decadência levou a Cooperativa de Lãs Vale
do Uruguai a fechar as portas na quinta-feira
em Uruguaiana. Endividada, a cooperativa,
-antes a maior fonte de arrecadação do ·Município, foi entregue ao Banco do Brasil. Deixou um saldo de 800 desempregados e um
rombo de 30% na arrecadação municipal.
Uruguaiana foi considerada o maior Município produtor de arroz do mundo, com 13%
da produção do Estado, mas, hoje, está longe dessa realidade'."
Eu acrescentaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algo que não está no jomal, mas cuja realidade
conheço.
Na minha Cidade, Santana do Livramento, ter-ra natal do Gov.emador do Rio Grande do Sul, Antonio Britto, a situação é também de profunda tristeza·
. e preocupação. A Empresa GIGADE Industrial de
Games S/A, empresa chave nas atividades pecuárias do Rio Grande do Sul, alUando em toda a meta,de ~ui do Estado, na região central e parte das MissõeS, em cerca de 90 municípios - a empresa possui
2.000 produtores-fornecedores de matéria-prima, é
responsável por quase 3.000 empregos diretos, 70%
das exportações de produ!()$ bovinos do Estado e
mais de 30% dos abates e possui o mais completo
parque industrial de produtos bovinos no Estado: frigorífico, indústria e curtume integrados -, encontrase com suas atividades paralisadas há um ano.
A empresa CIGADE, Srs. Senadores, parou
por absoluta falta de capital de giro e de linhas de
crédtto adequadas e pelas altas . taxas de juros,
quando estava com as atividades em ascensão,
abatendo mais de 1.500 reses/dia e com produção
de exportação vendidas com 60 dias de antecipação. Contava ainda com elevada procura de seus
produtos pelos mais exigentes mercados (Estados
Unidos, Comunidade Européia, Hong Kong, Gingapura e Japão).
Talvez fosse hoje a única empresa do ramo
mais bem aparelhada para cumprir com a determinação do Ministério da Agricultura da 'carne embalada', com alta capacidade de fiscalização sanitária e
padrão de qualidade internacional.
Para terem uma idéia da capacidade dessa empresa, registro o faturamento efetuado em 1994 e 1995:
Em 1994:
Mercado interno: US$58 milhões;
Mercado externo: US$21,2 milhões.
Em 1995, nos seis meses que teve atividades vejam V. Ex"s:
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Mercado interno: R$33 milhões;
Mercado externo: R$28,8 milhões.
.,
A paralisação dessa empresa atinge também a
agricultura, pois, com dfficuldades para comerciàlizar
a bons preços o gado de corte, os produtores da região estão desistindo de confinar bois nesta entressafra por falta de mercado seguro para abate a preços condizentes.
'
Assim, muitos, inclusive a própria CIGADE,
deixaram de plántar sorgo ·forrageiro para silagem,
deixando de proporcionar trabalho a muitos agricultores.
Isso é um pouco da triste realidade em que se
encontra o Rio Grande do Sul, apesar do esforço
dos seus representantes, em nível municipal, estadual e federal. Murros, inclusive, lutam para trazer
oütras empresas, para gerar mais emprego$. Pergunto: e as empresas profundamente vinculadas ao
nosso maior ramo econômico? Estão paradas. Há
produtores endividados, comércios quebrados, municípios com grandes dificuldades, e o mais grave,
aumento do desemprego e dos problemas sociais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muitos
têm nos perguntado se há saídas, pois acredtto que
sim. Há alternativas e munas fontes do Governo sabem disso. Muitos setores, os prefeitos, os vereadores, o governador do Estado, os Parlamentares gaúchos, os empresários, os trabalhadores, os produtores têm solução para apresentar ao Governo e precisam ser ouvidos.
Porém, cabe aqui ressaltar o empenho do Ministério da Agricultura, hoje sentido de forma mais
palpitante, mais otimista, fortalecido pelo diálogo,
pelo conhecimento tanto administrativo como politico
e da própria experiência como produtor rural que
tem o Ministro Arlindo Porto, a quem admiro, respeito e estou apostando no êxito de seu desempenho.
As propostas, o estilo de trabalho, a visão que
tem em relação aos problemas da agricultura e da
pecuária, demonstrados em suas duas visitas ao Estado do Rio Grande do Sul estão sendo a força que
mantém todos nós, políticos, produtores e trabalhadores rurais gaúchos, na expectativa e na esperança
de dias melhores.
Recursoll aumentaram, juros diminuíram, atividades de pesquisas estão sendo estimuladas, ações
descentralizadoras são executadas, dívidas foram securitizadas. São medidas importantes, mas ainda insuficientes, que necessitam de agilização na prática
Queremos uma agricultura forte, com politica
. clara e definida; juros mais baixos, preços condizentes, crédito mais rápido e acessível; mais atenção
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aos pequenos produtores, por meio de um PRONAF
descentralizado, de fácil acesso, que chegue na
hora certa, com linhas de crédito para custeio e investimento; valorização do setor arrozeiro, com preços justos e po!nica de concorrência mais leal; uma
política agrícola ampla e abrangente; um Fundo de
Desenvolvimento da Agricuftura que garanta mais
recursos e possa proporcionar mais tranqüilidade ao
homem do campo, com planejamento e trabalho técnico de qualidade.
Queremos, enfim, que realmente o homem do
campo seja valorizado; a produção de alimentos
seja priorizada, para que o equilíbrio entre a vida do
campo e o da cidade sejam vividos e sentidos por
todos.
Sr. Presidente, concluo lembrando um poeta
_gaúcho, Não queremos ser obrigados a concordar
com o nosso Mário Santanna, saudoso Mário Santanna, que alertava já há alguns anos:
"Meas amigos quem diria!
Que o Rio Grande de renome,
um dia sentisse fome!
Ninguém, imaginaria!...
Presidente Fernando Henrique Cardoso, não
deixe que isso aconteça.
Muito obrigada.
O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex" permite-me
um aparte?
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Creio que meu
tempo está esgotado, não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Esgotado em 11 minutos.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Peço desculpas ao Senador Eduardo Suplicy e agradeço ao Sr.
Presidente pela atenção a mim dispensada, tendome deixado concluir o pensamento. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Pelo
prazo de 20 minutos, concedo a palavra ao Sr. Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ROMEU TUMA- Sr' Presidente, solicito,
se possível, a palavra depois da fala do Senador
Eduardo Suplicy, para que eu possa lazer uma comunicação urgente e inadiável.
O SR !>RESIDENTE (Edison Lobão) • Terá V.
Ex" a palavra assegurada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr" Presidente, Senadora Emília Fernandes, Sr"s e
Srs. Senadores, em primeiro lugar, cumprimento V.
Ex", Senadora, pelo diagnóstico que formulou sobre
a agricultura e sobre toda a economia do Rio Gran-
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de do Sul. Congratulo-me ainda com V. Ex" pelo
alerta que faz ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e aos Ministros de Estado no sentido de
que não se pode estar satisfetto com essa situàção,
em que segmentos da economia apresentam queda
tão acentuada de suas atívidades, com repercussão
tão forte sobretudo em relação às oportunidades de
emprego.
O que se passa no Rio Grande do Sul também
se reflete em muitas outras ·regiões do Brasil. Basta
assinalar que, neste mês, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo indica queda de 0,25%
no nível de emprego - as demissões estão suplantando as admissões. Ainda que os indicadores de inflação continuem demonstrando resultados que podem ser considerados bastante razoáveis, não podemos admitir que o outro lado da medalha do combate à inflação seja tanta recessão e tanto desemprego.
Foi realizado em Gramado, no in1ci<'i deste
mês, o XVI Simpósio Nacional dos Conselhos de
Economia - SINCE. Na oportunidade, foi colocado,
como questão central de discussão, o programa da
recessão e as formas de se promover o crescimento
econômico. Justamente no Estado da Senadora
Emilia Fémandes os economistas se reuniram e observaram que, com a queda da inflação, verifica-se
que aquelas questões se tomam cada vez mais importantes, tanto na área económica como política.
Um ponto parece inquestionável: a relevância e
urgência de se traçar um novo projeto de desenvolvimento para o Brasil. E, seguindo essa tendência,
foi manifestado, durante o Simpósio Nacional dos
Conselhos de Economia, consenso em tomo de que
•um projeio estratégico nacional deve ter como prioridade o fim da miséria absoluta e a redução da brutal desigualdade na distribuição da renda e da riqueza que caracteriza a sociedade brasileira, para o que
devem ser desenvolvidas políticas compenSatórias,
programas de renda mínima, reformas agrária e urbana".

A sociedade se mostra indignada e não aceita
a miséria crescente e o desemprego que assolam o
País. E, para combater esses males, despontam os
programas de renda mínima por todo o Brasil, como
alternativa às políticas assistencialistas e paternalistas que provaram não atacar o problema da miséria
de maneira eficaz.
Em artigo publicado ontem, dia 20 de agosto,
pela Folha de S.Paulo, o economista Luis Paule
Rosenberg destaca aspectos positivos do imposto
de renda negativo. Esse seria o mecanismo que não
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interfere com "as virtudes alocacionais do capitalismo", que possui flexibilidade para se moldar à transformação da sociedade e que preseiVa a dignidade
humana ao dar_condições aos cidadãos de _superar
suas necessidades básicas.
É com esse espfrito que estão sendo discutidas as várias emendas e propostas de renda minima nas esferas municipal, estadual e federal e que
formas de alternativas do Programa de Garantia de
Renda Mínima foram pioneiramenie colocadas em
prática em 1995 no Brasil. Esses.projetos têm como
objetivo, fundamentalmente, a ro.nquista do direito
·de todos os cidadãos usufruírem da riqueza nacional
mediante a garantia de uma renda de cidadania às
famm~ mais pobres. O PGRM as5egura a universalização do ensino básico e promove o desenvolvi_mento econõmico. É um grande desafio. Um desafio
viável e de grande responsabilidade, já que oferece
soluções para a retomada do desenvolvimento econõmico e social. no. Brasil.
Gostaria, Sr' Presidenta, de relatar que, como
na última quarta-feira os Deputados Augusto VIVe~
ros, rlo PFL do Rio Grande do Norte, Roberto Brant,
do PSDB de Minas Gerais, e José Fortunati, do PT
do Rio Grande do Sul, solicitaram vistas com respeito ao parecer do Deputado Germano Rigotto sobre o
Projeto de Garantia de Renda Mínima, parecer este
favorável e entusiástico, que estes três Parlamentares estão, até por solicitação do Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Delfim
Netto, do PPB de São Paulo, se reunindo, como o fizeram hoje mesmo, na busca de uma solução que
tome viável, factível e consistente; dó ponto de vista
econõmico-financeiro, o Projeto de Garantia de Renda Mínima
Espero que na próxima quarta~feira possa haver uma reunião que, diferentemente de hoje, como
da semana retrasada, possa ter o quorum, para que
esta matéria seja examinada.
A Revista Veja desta semana, no Radar, disse
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso estaria sendo contrário ao Projeto, porque estaria assustado com o custo do mesmo.
Ora, será importante que se examine com profundidade o ·quanto vai custar, e nas suas diversas
formas, sobretudo examinando o caráter graduaL
Posso ter assegurada a informação de que o Presidente, que votou favoravelmente a esta matéria, estaria contrário, até porque recebi ·ontem carta da
Presidência da República, da Presidência do Conselho da Comunidade Solidária, Sr" Ruth Cardoso, nos
seguintes termos:
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"A Sua Excelência o Senhor
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Excelentíssimo Senhor,
Recentemehte o Conselho da Comunidade Solidária incorporou a lntertocuçã!{ Política como uma das dimensões permanentes de sua atividade. O objetivo desta nova
atribuição é contribuir para a formação de
parcerias que façam convergir os esforços
do Govémo e da sociedade no combate à
pobreza e à exclUsão social.
Assim, o Conselho oferece seu espaço
para o diálogo entre os vários setores sociais, em temas prioritários para o desenvolvimento social, como Desenvolvimento Ru. ral, Renda Mínima e Educação, Segurança
Alimentar e Crianças e Jovens.
A próxima reunião do Conselho da Comunidade Solidária será dedicada ao tema:
"Programas de Reforço de Renda Mínima
Familiar e Educação Fundamental~ •
A recente muttiplicação, no Brasil, de
programas deste tipo e a riqueza das iniciativas conhecidas, animam-nos a examinar
cuidadosamente estas formas de proteção à
infância e à adolescência - experiências que
aliam objetivos de melhor desempenho escolar de crianças e jovens à melhoria das
condições de vida de suas Iam mas.
Para que nossos esforços sejam bem- ·· sucedidos, será de grande importência contar com seu conhecimento sobre o tema, razão pela qual tenho a honra de convidá-lo a
participar da 1• parte da reunião do Conselho da Comunidade Solidária dedicada ao
. assunto, a se realizar no dia 26 de agosto
de 1996, entre 9 e 13h, na Granja do Torto,
Brasflia (DF).
Contando com sua presença, antecipadamente agradeço. Ruth Cardoso."
Quero confirmar que aceito o convite da Sr'
Ruth Cardoso. Pr~urarei levar ao Conselho da Comunidade Solidária. a enorme riqueza de debate, inclusive aquilo que tenho procurado juntar de conhecimento relativo às experiências positivas, como as
havidas no Distrito Federal, em Campinas e em Ribeirão Preto, sobre as quais tenho aqui exposto.
Como exemplo dos resultados positivos, assinalo aquilo que me enviou o Prefeito de Ribeirão
Preto, Antonio Palocci, por seu chefe de gabinete.
Ademilson Ariovaldo da Silva, que instituiu o Projeto
de Garantia de Renda Mínima no inicio deste ano,
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sendo que em agosto, segundo o relato encaminhado hoje, há 1.800 famüias inscritas, sendo beneficiadas pelo Programa, totalizando 1 0.800 pessoas e
com um total de sete mil crianças e adolescentes. A
previsão-para ·setembro é de duas mil tammas, que é
o diagnóstico que se estima em Ribeirão Preto como
preenchendo as necessidades daqueles que potencialmente teriam direito ao Programa.
Mas o interessante é examinar o quadro que
informa o número de crianças e adolescentes que
freqüentam a escola em função do Programa: 3%
freqüentam creche, de O a 4 anos; 4% freqüentam a
pré-escola, de 4 a 6 anos; e 93% freqüentam o ensino fundamental, de 7 a 14 anos. O número de crianças e adolescentes que permaneceram na escola,
em função do Programa, com respeito aos de O a 4
.anos, ,-00% permaneceram, 100% permaneceram
na pré-escola, de 4 a 6 anos, e, no que diz respeito
aos de 7 a 14 anos, 92,5% permaneceram na escola.
Relativamente ao número de crianças e ada;
lescentes que saíram da rua, haviam sido cadastradas 4o fammas de crianças com vivência na rua. E o
total estimado do número de crianças e adolescentes dessas tammas era de 115. Dessas. 95% romperam o vínculo com a rua, o que significa um resultado altamehte positivo.
Gostaria, Sr" Presidenta, de ler alguns dos
principais trechos do artigo "Redistribuição de renda
sem paternalismo", de Luís Paulo Rosenberg, Diretor da Rosenberg Consultaria e da Linear Administração de Património, publicado pela Folha de
S.Paulo de ontem.
Diz o artigo:
"A economia de mercado é espetacular
para alocar eficientemente recursos.
Os núcleos de planejamento económico das economias socialistas e seus planos
de longo, médio e curto prazo, cheios de
boas intenções, jamais conseguiram aproximar-se da fartura gerada pela mesquinhez
empresarial capitalista.
Por isso o sistema de planejamento
centralizado foi praticamente varrido do
mundo.
Eficiência, entretanto, não implica em
eqüidade. Assim, a distribuição de renda
produzida por um eficiente regime de mercado pode ser extremamente iníqua.
Na verdade, a tendência à concentração de renda é um estigma que acompanha
a competência produtiva capitalista.
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Há fundamento teórico, portanto, em se exigir
do Estado uma ação corretiva às injustiças decorrentes da liberdade e da iniciativa privada, seja pela
política de tributar progressivamente os ricos, ·seja
pelo gasto público direcionado a minorar o sofiimento dos desprovidos.
Com muito mais razão essa intervenção corretiva é necessária no Brasil, uma economia exposta
por décadas à sanha concentradora de que só uma
inflação persistentemente em ascensão é capaz.
Conseqüentemente, nada de falsos pudores
neoliberais em violar a partilha de frutos, dnada pela
mão invisível: ela, sistematicamente, vem desmunhecando contra os pobres.
De todos os mecanismos concebidos para redistribuir renda sem destruir as virtudes alocacionais
dcl capitalismo, o prêmio de elegância e fundamentação filosófica vai para o Imposto de Renda Negativo.
Concebido, há décadas, por Minon Friedman aqui, há que se registrar que Milton Frir!dlnan foi uma das pessoas que propugnou e fundamentou,
mas, bem antes, já havia um grande número de economistas pensado a respeito - e tropicalizado para o
Brasil pelo Senaçlor Eduardo Suplicy, o sistema de
garantia de renda mínima visa atacar a má repartição da renda com uma só ferramenta: o Imposto de
Renda.
Todos os brasileiros declarariam seus rendimentos. Quem estivesse acima da linha de pobreza,
convenientemente definida, pagaria o imposto; os
que se situassem abaixo, receberiam, em espécie,
uma complementação de poder aquisitivo.
Simples e eficaz como a roda, a garantia de
renda mínima tem mais dois grandes méritos:
Rexibilidade, pois os limites de quanto e de
quem compensar podem crescer no tempo, na medida em que a sociedade como um todo enriqueça.
E respeito à dignidade humana, pois, em vez
de procurar minorar as dificuldades do pobre por
meio do assistencialismo que lhe impõe uma solução (cesta básica, programa do leite, doação de
agasalhos, amarração de trompas e o que mais a
criatividade dos comitês de primeiras-damas ociosas
for capaz), o Programa de Renda Mínima pressupõe
que ninguém melhor do que a própria famma beneficiada sabe como hierarquizar a superação de suas
necessiaades básicas.
Em boa hora, o Deputado Delfim Netto está
forçando a votação do Projeto de Garantia de Renda
Mínima, adormecido no Congresso há anos, apesar.
da dedicação evangélica do Senador Sup/icy em
conquistar coraçõe·~;-e inentes à sua nobre causa."
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Na ~erdade, esse projeto foi aqui votado em 16
de dezembro de 1991.
"Claro, não se poderá ficar a meio caminho.
Sancionada a lei, imediatamente devem se extintos
programas sociais assistencialistas que somam montante de desembolso público igual ou maior ao que
será exigido para implementar a nova sistemática
Sob pena de transformarmos uma iniciativa
modemizante e valorizadora do respeito ao indivíduo, em mais um ato de leviandade fiscal explícita. •
O Sr. Edison Lobão- Concede-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, ouço V. Ex', Senador Edison Lobão.
9 Sr. Edison Lobão - Senador Eduardo Suplicy, o importante discurso de V. Ex' ancora-se em
_dois princípios fundamentais: o princípio da renda
mínima, que me parece extremamente salutar, e o
da justa distribuição de renda. Quantó ao da renda
mínima, V. Ex' é autor de uma iniciativa que espero.
seja vitoriosa. No que diz respeito à melhor distribui~
ção de lucros, lembro ao eminente Senador um projeto de lei complementar de autoria dos Senadores
Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel e Edison
Lobão, votado no Senado Federal, por volta de
1990, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos- lucros das empresas. Cada qual de nós
fez um projeto alternativo. Em seguida, foram essas
três iniciativas fundidas em uma só e aprovada essa
versão final em regime de urgência. por unanimidade, no plenário do Senado Federal. São decorridos
mais de seis anos, e até hoje a Câmara dos Deputados não votou esse importante projeto para redistribuição de rendas neste País. Oxalá com as cobranças
que V. Ex" vem fazendo, com o apoio do Deputado
Delfim Netto, oom o apoio de tantos outros Deputados
e Senadores, possa inclusive o Governo atentar para
essa necessidade e ajudar na solução desse grande
problema nacional. que é o da distribuição de rendas e
da renda mínima. Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço-lhe o
aparte, Senador Edison Lobão.
Acredito que o Programa de Garantia de Renda Mínima terá efeitos mais adequados com respeito
aos objetivos de eficiência da economia, de menor
desigualdade, de maior liberdade e bem-estar para
todos na medida em que houver também sentimento
de maior cooperação entre todos aqueles que participam no processo produtivo.
O economista James Edward Meade, laureado
com o Prêmio Nobel em 1977, nos seus livros Agatotopia, Liberdade, Igualdade e Eficiência e Pleno
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Emprego Reconquistado, justamente procura mostrar quais seriam os melhores mecanismos para alcançarmos os objetivos que, há tempo, buscam a
humanidade e os economistas para conseguir Qlaior
liberdade no sentido de todas as pessoas poderem
trabalhar naquilo que julgarem mais adequado, de
poderem gastar o que receberam no que melhor
lhes aprouver, no sentido de não haver desigualdades tão intensas de riqueza e de renda, e no sentido
de atingir a maiór eficiinciá para que se possa alcançar o melhor padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia existentes.
. E os instrumentos que ele propõe são justamente maior flexibilidade de preços e de salários,
maior associação entre capital e trabalho e a existência de uma renda de cidadania que a todos garahta pelo menos um mínimo.
Portanto, tais instrumentos deveriam estar conjugados para atender àqueles objetivos. Qb~Qamen
te, quando trabalhadores e empresários ajustam melhor a sua participação nos resultados de todos os
empreendimentos, com fórmulas de participação nos
lucros, com fórmulas cooperativas, aqueles objetivos
maiores são atendidos.
Mas como nem sempre num sistema econômiéo, qualquer que seja, os ·resultados de cada empresa são positivos, dadas as vicissitudes do mercado e
da economia, então poderá haver situações em que
os resuttados sejam negativos. E vem o desemprego
e vêm problemas tais oomo os existentes na economia
no Rio Grande do Sul, descritos ainda há pouco, mas
que também ooorrem em São Paulo e no Maranhão.
E exatamente para prevenir esse problema e
para que seja instituído sempre o princípio segundo o
qual todas· as pessoas devem partilhar minimamente
da riqueza de uma nação, é que será importante instituir um mecanismo de renda de cidadania, de renda
mínima, algo assegurado a todos. A partir dai, cada
um poderia ter, em virtude de seu esforço, dedicação;
talento e criatividade, uma remuneração maior.
Espero que a Câmara dos Deputados, após
examinar os dados sobre todas as alternativas, profira uma decisão positiva e que não haja barreiras por
parte do Executivo. Portanto, será melhor o Executivo
dizer aos Parlamentares que o apóiam na Câmara dos
Deputados que participem da reunião da Comissão de
Finanças e Tributação e tragam as suas sugestões, as
suas objeções. O pior será adiar e inviabilizar o debate
que naturalmente precisa acontecer, sobre este importante tema, no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Nobre
Senador Eduardo Suplicy, comunico que o tempo de
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V. Ex" foi ultrapassado em cinco ·minutos, mas V.
Ex" tem o tempo necessário para concluir.
O SR. EDUARDO SUPUCY • Obrigado, Sr.
Presidente. Gostaria de informar que, proximamente, irei analisar as estimativas efetuadas pelo IPEA,
pela Fundação SEADE e por economistas como Sarnir Cury, sobre as diversas alternativas de custos
para os diferentes formatos do Projeto de Garantia
de Renda Mínima.
Permita-me, na conclusão, Sr. Presidente,
cumprimentar a nova diretoria eleita do Comitê de
Imprensa do Senado, o jornalista Alexandre Jardim,
que ontem assumiu a diretoria do Comitê; cumpri·
mentar o jornalista Esaú de Carvalho, que por sete
meses realizou o trabalho de presidência, dizer do
espírito de colaboração com que normalmente os
_jornalistas têm agido para com todos os nossos Senadores, e desejar ao jornalista Alexandre Jardim,
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primeiro lugar a experiência brasileira e latino-americana vem
mostrando que à estabilização de economia não leva automaticamente à retomada do crescimento. Ao contrário, o m~lo de
estabilização aplicad~ a América Latina tem exigido contfnuas

rodadas de instabilidade nas contas externas, desempregOtcres-cente, déficit público incontrolável, desendustrfalização pardal ou
total em várias cadeias produtivas e, principalmente, crescimento
econOmico medfocre ou nulo.
Pam escapar .da annadilha

çta

recessão contfnua

é neces-

sária a d~ssão da um novo ~rojeto de deSenvolvimento para o
Braszl. Este projeto d~ve se basear em algumas premissas sobre
as quais acreditamos ser possfvel reunir um oonsenso mínimo en~

tre os dWãrsos

segmentos sociais

ea

maioria de forças políticas

presentes no Brasil. Estas são:

1. que um projeto estratégico nacional deve ter como prioridade o fim da miséria absoluta e a redução da brutal desigualdade

na~ distribuição da renda e da riqueza que caracteriza a sociedade
brasileira, para o que devem ser desenvolvidas politicas compensa-

certamente um dos maiores jornalistas brasileiros,

tórias, programas de renda mínima e refonna agrária e urbana.

um excelente mandato à lre.nte· do Ccmitê de Imprensa do Senado FederaL Muito obrigado.

como em outras economias contemporâneas, para garantir a livra

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
PLENÁRIA
. XVI SIMPÓSIO NACIONAL DOS
CONSELHOS DE ECONOMIA- SINCE

2. que a ação regulatória do Estado é essencial OQ .Brasil,
concorrência e corrigir falhas de marcado que possam ter efeitos
negativos Sobre a equidade econômica e social.

3. que o direito constitucional de acesso à saúde. à educa·
ção e à moradia deve' ser efetivamente implementado, assumindo

o Estado o seu papel de desconcentrador da renda, para o que é
neCessária a significittiVa reduÇão da

taxa

de juros, bem como a

reformã- biblitárta que privilegie taxações progressivas sobre a
renda e a riqueza, principalmente aquela não oriunda do trabalho.

A plenária final do XVI Simpósio Nacional dos Conselhos
de Economia contou com a importante presença da 125 delega-

nem dos investimentos produtivos;

dos credenciados. Os trabalhos foram distribuídos em qua1ro grupos constituídos durante o Simpósio: grupo I - Formação do Eco-

qualquer po!ftica econOmica, inclusive de polfticas de liberalização

nomista; grupo 2- Mercado de Trabalho; grupo 3 - Exercício Pro-

Tais premissas são pontos de partida de um projeto que

fissional; grupo 4 - Ética profissional. A seguir, a transcrição da
Carta de Gramado, em que os economistas demonstram sua
preocupação com a necessidade da retornada do desenvolvimen-

associe crescimento econOmK:o oom equidade. Nesse sentido recu-

to da economia brasileira como fonna de superação do grave pro-

competitiva do Brasi na economia internacionaL AD contrário, acre-

cesso de desemprego e desindustrialização, como também as

ditamos que em um país continental como o nosso, essa integração

4. que a proteção ao emprego deve ser pré-requisito de
tarifária e de

pro'i~çãO da concorrência.

samo-nos aceitar que·a miséria crescente, desemprego e desorganização so_cial sejam

wn preço razoável a ser pago para a inserção

principais moções e as proposições dos grupos de trabalho apro-

deva fazer parte de uma estralégia de crescimento, onde sejam

vadas em Plenário.

prágmaticamente resguardados os interesses nacionais, através de

Carta de Gramado

políticas industriai e agrícola que voltem a promover o desenvoMmento. bem como a geração de oportunidade de emprego.

O COnselho Federal de Economia e os COnselhos Regia..
nais de Economia, representados por seus delegados em todos
os Estados da Federação para a XVI SimPóSio de COnselhos de

Economia - SINCE decidiram manifestar, por meio desta Carta de
Gramado, a posição deste fórôm sobre a situação económica brasileira.

O Brasil implementa um processo de estabilização que
vem sendo sucedido na desindexação da economia e na redução
da inflação: No entanto o próprio sucesso da estabilização levanta
novos problemas que tem de ser enfrentado com urgência. Em

Gramado, 12 de agosto de 1996.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suo Sr. Edison Lobão deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Eml7ia
Fernandes, suplente de Secretário.

~ plicy,

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a Sra. Eml7ia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Fogaça.
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O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Tem V.
Ex" a palavra, para uma comunicação inadiável, por
cinco minu!os, nos termos do ar!. 14, VIl, do Regimento Interno.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a capttal paulista
é palco, pela 141 vez, da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a maior feira do gênero na América Latina e terceira do mundo, ficando atrás apenas
das que se realizam em Chicago e Frankfurt No entanto, entre as feiras de livros abertas ao público em
geral, nossa Bienal é a maior do mundo. Por isso,
vos trago esta notícia alvissareira, que deve reforçar
_em nós ·a crença num futuro promissor para o nosso
Brasil continental, ainda repleto de bolsões de pobreza, nos quais a cultura se resume em tradição
oral e folclore. -Lembro aqui ó discurso recentemente
pronunciado pelo Senador Artur da Távola sobre q
assunto.
: Desta vez, o crescimento do mercado editorial
brasileiro levou à transferência da mostra para um
novo local, o Expo Center Norte, mais amplo que o
antigo Pavilhão de Exposições do Parque Jbirapueia, pois tem área de 43 mil metros quadrados, na .
qual forarri montados 21 mil metros quadrados de
estandes para exibir os 152 mil títUlos expostos em
15 quilómetros de prateleiras de livros.
Há indicadores claros que ll)Ostram essa expansão de mercado. Entre 1990 e 1995, houve o incremento de 76% nos títulos produzidos. O número
de livros cresceu 37"/o, e os dados revelam algo da
maior importância: o brasileiro está lendo mais, pois,
no período, o número de livros vendidos expandiuse em 76%. No ano passado, nosso País produziu
330.035.411 livros e 40.013 diferentes titulas.
Tal crescimento, Sr' e Srs. Senadores, significa expansão no mercado de trabalho, mediante o
aumento do número de empregos gerados no próprio setor e reflexos positivos em outras áreas, como
a indústria· gráfica e de papel, além dos serviços associados.
A meta- da Câmara Brasileira do Livro, organizadora da Bienal, é que o País chegue ao ano 2000
com índice de leitura de três exemplares por habttante.
Efetivando-se essa conquista, serão gerados, somente
no mercado editorial, 30 mil empregos diretos.
A Câmara Brasileira do Livro, entidade maior
do setor, calcula que a Bienal receberá 1,5 milhão
de visitantes até o dia 25 de setembro,· data do seu
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encerramento. A mesma crença existe entre os 811
expositores, entre os quais representantes de 22
países, além do Brasil, que estão lançando três mil
novos tftulos na mostra.
Na solenidade de abertura, dia 16 úttimo, o
Presidente da Câmara Brasileira do Uvro, Sr. Altair
Ferreira Brasil, na presença do Governador Mario
Covas e do Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato,
entregou ao excelentfssimo Ministro da Cuttura,
Francisco WeffÓrt, o te)\!o do anteprojeto da Lei do
Livro, cuja minuta, nascida no seio daquela entidade, foi amplamente discutida por todos os segmentos afins da iniciativa privada e representantes do
governo. Sua elaboração final deu-se no âmbito da
Câmara Setorial do Livro e da Comunicação Gráfica,
criada neste ano, e a meta é gerar um arcabouço legá! para o desenvolvimento da leitura no Brasil, de
forma a que ·a população tenha no livro um instrumento cada vez mais difundido para a formação intelectual, cientffica, humanística e cívica. Oej:\enderá
de nós, os legisladores, o destino dessa importantfssima iniciativa, que, em breve, creio, o Executivo Federal submeterá à nossa consideração.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadóres, nossa
Casa de Leis, o Senado, também disse presente naquela Bienal, como vem dizendo em ou!ras feiras internacionais de livros em ou!ros Estados por meio
de Comissão Especial, constituída pela Portaria n•
006/96, do 1• Secretário. Essa Comissão, como sabemos, está encarregada de organizar e promover
as publicações do Senado Federal nesses eventos,
sob a competente coordenação da servidora Ana
Cláudia Badra.
Dando continuidade àquele trabalho, que já frutificou nas· feiras realizadas em· Brasilia, Fortaleza e
Salvador, estamos representados na Bienal paulista
com dois estendes, que perrnttem ao grande público
acesso às publicações oficiais, além de vídeos institucionais, apresentando o Senado, o Centro Gráfico
e o Centro de Informática - Prodasen. Ali são mostrados os trabalhos dos vários setores desta Casa,
como o CD-ROM contendo toda a legislação brasileira e a Bibliografia Brasileira de Diretto; a Constituição Federal em hipertexto; a home page do Senado
Federai na Internet, que exibe aquela bibliografia; o
Vocabulário Controlado Básico; a Constituição atualizada; o Cadastro de Administração Federal; o "Thesaurus"; o sumário do Diário do Senado e o Jornal
do Senado. Mostram-se igualmente o Sistema VIP Voz e Imagem dos Plenários, além do Sistema dEl.
Informações do Congresso Nacional com suas principais bases de dados, quais sejam: NJUR - Normas
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Jurídicas; BIBR - Livros, Folhetos, Mapas, etc; DISC
- Discursos; MATE - Matérias em tram~ação; PERI Artigos periódicos; BSEN - Bibliografia dos Senadores.
Paralelamente, há uma bela exposição, que
mostra _através de painéis a história do Senado Federal, as obras. valiosas e raras da Biblioteca e publicações oficiais antigas;
A Subsecretaria de Edições Técnicas enviou
2.300 publicações, que estão sendo comercializadas. Até o dia 20, terça-feira, foram vendidos 700
exemplares.
Além disso, no dia da abertura da Bienal, foi
lançado o carimbo comemorativo dos 170 anos do
Senado Federal, quando tive a honra de representar
o Presidente desta Casa, o excelentíssimo Senador
José· Samey, que tem dado demonstração de zelo
para com a imagem desta Casa. O lançamento, feito
-com a presença do ilustre Dr. Alexis Stephanenko,
acompanhado da Diretoria da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, também comemorou a
primeira participação do Senado na Bienal Internacional do Livro, o mega evento do setor editorial bra'
sileil'o, que, durante nove dias, transfere para o nosso País a capital mundial do livro. _
Era o que vos desejava comunicar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo
a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Edison Lobão. S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. ·Senadores, tenho percebido,
com alegria, que a educação vem ocupando lugar
de merecido destaque na agenda brasileira, alçada
à condição de grande tema nacional. Programas de
rádio e de televisão, matérias jornalísticas e simpósios acadêmicos têm, nos últimos anos, oferecido
generosos espaços ao debate de tão candente
questão.
Aqui mesmo, rio Parlamento, multiplicam-se os
pronunciamentos e as propostas legislativas em torno do assunto. A longa e controversa tramitação do
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, iniciada no já distante ano de 1988, na Câmara dos Deputados, ainda inconclusa, cer1amente
estimulou os Congressistas a participarem das discussões sobre os camint;os e descaminhos da educação em nosso País.
Ademais, o próprio Governo Federal, ao lazer
da educação uma de suas maiores prioridades, tem
contribuído para tomá-la bastante presente nas
preocupações da sociedade, buscando a crescente
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adesão popular ao esforço de translonmar o panorama educacional brasileiro. A rigor, aí está um setor
em que a política social do Governo tem obtido resultados animadores.
O certo é que a Nação acendeu para enfrlmtar
e superar as mazelas que, historicamente, fizeram
de nosso sistema educacional - em especial na área
pública- um dos piores do mundo. Sem querer ser
otimísta, sinto-me impelido a acreditar que a sociedade está compreendendo que, sem o seu decisivo
compromisso com a causa, o Estado não será capaz
de, por si só, reverter o quadro caótico da nossa
educação. Essa compreensão é fundamental sob todos 'os aspectos: fortalece a parceria entre Estado e
Sociedade, amplia o nível de cidadania e estabelece
adequados mecanismos de controle social sobre a
· escola em relação aos governantes.
Fazer da educação a prioridade nacional neste
final de século é, pois, algo consensual. E$JVOS todos de acordo quanto a sua cap~al importância para
a construção de uma sociedade efetivamente cidadã
e para o desenvolvimento econômico, sobretudo
numa época marcada pelo peso crescente das inovações tecnológicas, da acirrada concomência e da
globalização dos mercados.
Entretanto, Sr. Presidente, se temos consciência das flagrantes e absurdas falhas da educação
brasileira, ao mesmo tempo carecemos de indicadores precisos, projetes claramente definidos e informações confiáveis. Para que se tenha idéia da 'babel estatística' em que nos encontramos, basta lembrar que, há pÓucos meses, o próprio Presidente da
República criticou, publicamente, trabalho produzido
no JPENSeplan referente aos gastos públicos com a
educação; por 'incapacidade de fazer a leitura correta daqueles dados'.
Outro exemplo dramático de disparidade de
números é o que ocorre em relação à porcentagem
do Produto Interno Bruto investido na educação. Dependendo .de quem fala, ou da metodologia utilizada,
o percentual pode ser de três vírgula sete, três vírgula otto, quatro vírgula dois ou até mesmo próximo a
cinco. A disparidade numérica é, certamente, algo
incompreensível e inaceitável, a menos que se admita a incapacidade do Estado de identificar o que
ele próprio aplica na educação.
Penso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
que um exame mais acurado da situação educacional em nosso País fatalmente terá nas informações
estatístiCas o seu grande ponto de questionamento0
Não sei se por falta de acuidade profissional - a se
manifestar, por exemplo, na utilização de metodolo-
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gia inadequada quando da coleta de informações
junto ao sistema escolar - ou se por inconfessáveis
razões políticas, o certo é que, historicamente, produzimos estatísticas não confiáveis que, não raro,
induziram ou sustentaram a implementação de políticas públicas equivocadas no campo da educação.
Esse é o tipo do problema de longa duração.
Não é de hoje que se manifesta. A repetência, possivelmente o mais dramático indicador da falta de qualidade de nossa educação básica, foi, ao longo do
tempo, mascarada por erros conceituais de nossos
censos educacionais, diluída pela vaga idéia da evasão. O Brasil deve especialmente ao emérito pesquisador Sérgio Costa Ribeiro, recentemente falecido, o
desmonte dessa perigosa farsa.
·o" modelo Profluxo, desenvolvido em meados
_da década de oitenta pelos Drs. Philip Aetcher e
Sérgio Costa Ribeiro, a partir de dados fornecidos
pelo IBGE, conseguiu provar quão errados estavam
os indicadores de fluxo escolar adotados pelo Ministério da Educação. Em 1991, o mesmo Sérgio Cos~
Ribeiro e Rubem Klein desenvolveram e divulgaram
novà metodologia para corrigir esSes indicadores, a
partir dos censos educacionais, que somente em

1994 começou a ser utilizada.
O espantoso é que o erro estatístico confirmado nos anos oitenta havia sido apontado na década
de quarenta' por Teixeira de Freitas, primeiro coordenador do Sistema Estatfstico de Educação e um dos
fundadores do IBGE. Ao detectar o problema da repetência naquela época, utilizando-se dos primeiros
dados dos censos educacionais de 1932 a 1941,
Teixeira de Freitas deu aos dirigentes educacionais
e aos políticos de então as indicações necessárias
para a reversão do quadro da educação brasileira.
Há meio século, portanto, sabia-se que o grande problema da educação era a qualidade do ensino, não a falta de escolas. Sabemos que, no decurso desse tempo, houve um acentuado progresso no
que se refere ao acesso da população à escola e ao
número de séries freqQentadas. Entretanto, as altas
taxas de repetência que Teixeira de Freitas havia registrado teimam em persistir no sistema escolar brasileiro. Como não se cansou de dizer Sérgio Costa
Ribeiro, a ferida mais dolorosa de nosso sistema
educacional foi e continua sendo a qualidade do ensino e a pedagogia da repetência.
Creio que, na atualidade, alguns passos importantes estão sendo dados no sentido do aprimoramento das estatísticas educacionais que, indiscutivelmente, são essenciais para a formulação e a implementação das políticas públícas-p1úa o setor. Da
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mesma forma que o Ministério da Educação tem se
movimentado nessa direção, sobretudo a partir de
1993, os governos estaduais e municipais, de um
modo geral, também vêm-se esforçando para'ãperfeiçoar as informações.
A esse respeito, recordo-me de uma decisão
tomada pelo Conselho Nacional dos Secretários de
Educação - Consed, em 1993, época em que eu
ocupava o Gov~mo do•mel! Estado, o Maranhão. A
decisão, aparentemente simples, deve acarretar resultados extremamente positivos para o planejamento da edueação em todo o País: trata-se de novo
modelo de ficha de matricula, contendo as informações mínimas necessárias para o correto preenchimento do novo questionário do Censo Escolar, permitindo a análise adequada dos fluxos escolares.
• Com os dados disponíveis é possível concluir
que, pelo menos em termos de acesso à escola, o
Brasil apresenta um resultado altamente positivo.
Nos dias de hoje, cerca de noventa e cinco por cento das crianças em idade escolar matriculam-se na
primeira série do ensino fundamental. Isso significa
dizer que, ao contrário do que pensam alguns, a
rede física existente, de um modo geral, atende
atualmente à demanda por escola.
A questão deixa de ser, pois, de construção e
passa a envolver muito mais um problema sério. o
da manutenção do aluno na escola, no prazo certo.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Edison Lobão, V. Ex" permite um aparte?
.
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Ex", Senador Bernardo Cabral, com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Edison Lobão, interrompo o discurso de V. Ex", porque vejo
uma singular coincidência. No instante em que V.
Ex" ocupa a tribuna, está a presidir os nossos trabalhos o Senador José Fogaça, professor, homem voltado para a área educacional. Com isso, se compõe
um quadro emblemático de alguém que conhece a
matéria na Presidência e, de outro, alguém que discorre sobre ela com não menos conhecimento. O
perfil do problema educacional no nosso País, conforme V. Ex" bem acentua, começa a se desenhar
bem diverso daquele que era no passado, inclusive
na falta de vagas ou, mais antigamente, nos excedentes que não tinham como estudar. Quero cumprimentá-lo porque entendo que é a partir da educação, muito mais do que a própria saúde, porque é
através da educação que se aprende saúde, o passo pelo qual o nosso País poderá pertencer ao Poi-.
meiro Mundo. Nesta hora - é bom que se diga - vale
a pena que o Governo se volte exatamente para
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aquilo que lhe compete: educação, saúde e segurança. Cumprimento V. Ex•, peço-lhe desculpas por
tê-lo interrompido, mas não queria deixar - aquilo que
disse ao começo - de assinalar a presença na Pres~
dência e. cumprimentá-lo pelo oportuno discurso.
O SR. EDISON LOBÃO- Ao agradecer o aparte de V. Ex", saliento que na Presidência encontrase um eminente professor e diretor de escolas, Senador José Fogaça. E, no Plenário do Senado, por
sua vez, há também um professor e educador, V.
Ex", que - não poderíamos deixar de lembrar - foi o
Relator da Constituição, um documento fundamental
para a reforma de todo o sistema de ensino em nosso País. A contribuição dada por V. Ex" na Constituinte foi significativa, transcendentãl, para que pudéssemos direcionar uma luz àquilo que deveria ser
_essa reforma que hoje se intenta realizar.
o Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o nobre Senador Romeu Tuma.
·
: O Sr. Romeu Tuma - O brilhante discurso de
V. Ex" e o aparte do Senador Bernardo Cabral deixam-me pouco, óu quase nada, a acrescentar; a não
ser a oportunidade do seu discurso sobre a educação. Há pouco fiz um comunicado da Bienal do Livro, aonde fui representar o Exm2 Sr. Presidente
José Samey que, com tanto zelo, tem cuidado - com
resultados altamente posttivos - da imagem desta
Casa. Lá foi mostrado, através de um relatório, que,
de 1990 a 1995, a população brasileira passou a ler
mais, e que o -aumento nesses cinco anos foi de
76%. O objetivo da Câmara Brasileira do livro é alcançar, no ano 2.000, que cada brasileiro possa, no
mínimo, ler três livros. V. Ex" há pouco falava comigo da angústia sobre o problema da violência que
grassa em alguns estados brasileiros e, principalmente, no meu, São Paulo. Então, veio uma interrogação. Temos·:-desculpe a expressão - os 'chutadores•, que são os especialistas que querem resolver o
problema da violência por meio de mirabolantes projetas e mágiC;iS que nada vão resoiver. Sinto, Sr.
Senador, quando V. Ex" fala do aumento das vagas
nas escolas, a diminuição daquilo que mais me
preocupava. Minha senhora foi colega do nosso Presidente, diretora de escola, sempre militou na área
do ensino e tinha uma grande preocupação: a evasão escolar. Os meninos vão à escola, matriculamse e, no primeiro ·au segundo mês, vão embora. As
reprovações se duplicavam. Hoje, há um esquema
político para a educação, feito pelo Ministro Paulo
Renato, com apoio do Presidente Fernando Henri-
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que, e sentimos que esta evasão escolar vem diminuindo ao longo do tempo. E cada governante tem
procurado improvisar para que isso ocorra. Então,
quanto a essa violência, temos a nova geraçãb de
criminosos, que vem através dos menores irJfratores, com uma densidade incrível. Ainda anteontem, víamos com estupefação, angústia e sofrimento que um menino de 10 anos participava de
um assalto a ba,nco. E quando a caixa do banco
reclamava por éle ter subiao a bancada, achando
ruim a moleeagem, este lhe respondeu: • Fica na
sua, sô, que eu sou um assaltante'. Então, essas
propostas que se discutem só vão surtir efeito se
houver, realmente, como V. Ex" diz, um investimento maciço na educação, com seriedade, com o comprometimento de que o objetivo é tirar essas crianças do analfabetismo total. E o retomo, como diz o
Senador Bernardo Cabral, para a Nação será de primeira grandeza. Acredlto eu que a violência e a' criminafidade só terão um índice de diminuição.no momento em _que, efetivamente, as escolas funcionarem, e mais e mais, crianças puderem formar-se nesse novo projeto. lembro ainda, se V. Ex" me permitir, que os Senadores não faltem no dia 28. O Presidente José·Samey colocou na pauta- e hoje o Ministro Paulo Renato, com quem conversei, insistiu
que estivéssemos presentes para discutir - a reforma da educação na Emenda Constitucional n 2 30. E
acho que essa é uma oportunidade para discutir
esse tema que V. Ex", com tanto brilho e inteligência, traz ao conhecimento desta Casa. Quero agradecer e cumprimentá-lo, como participante indireto
do sistema de'"educação nacional, pela felicidade na
escolha do tema do seu discurso.
O SR. EDISON LOBÃO - Veja, Senador Romeu Tuma, como é importante o debate dessa matéria. O aparte de V. Ex" como que é uma extensão
do aparte anterior, do eminente Senador Bernardo
Cabral, e V. Ex" nos lembra o que tem sido a Bienal
do Livro, onde o Senador Romeu Tuma foi o representante do Senado Federal naquele evento de temanha importáncia. Sempre se disse que, no Brasil,
as pessoas não lêem, sobretudo não lêem livros. No
passado - chamo a atenção de V. Ex", do Senador
Ademir Andrade- há cerca de 30 anos, havia no Rio
de Janeiro jamais de grande tiragem como o atual
Jornal do Brasil, O Globo, A Última Hora, O Jornal, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Diário
Carioca, e ainda outros; revistas como O Cruzeiro,
Mundo Ilustrado, A Manchete, que era uma grande.
revista, Maquis, que era do Deputado Amarai Netto
e tantas outras publicações.
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Veio, entãó, a televisão. Veja V. Ex' o advento
da televisão. ·com o advento da televisão, os jornais
foram saindo de circulação, os teatros fechando, os
livros desaparecendo das editoras, e as pessoas se
fixando-na televisão. Mas de algum tempo a essa
parte parece-me que o hábito salutar da leitura está
voltando às consciências brasileiras.
Menciona V. Ex", Senador Romeu Tuma, que
no ano 2000 - são as estatísticas que o revelam -,
ou seja, dentro de quatro anos, teremos aproximadamente, sendo vendidos e lidos no Brasil 500 milhões de livros por ano, três livros por habitante. Já
será um grande passo. Esse é o caminho, essa é a
avenida larga da educação. Temos que persistir no
tema, perseverar, porque essa é a grande fronteira
que Se abre ao nosso País.
O Sr. Ademir Andrade - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Ademir Andrade· Senador Edison Lo'bão; V. Ex" aborda em seu discurso a preocupação
com a educação e cita a evasão escolar. Esse problema não poderia ser assumido pelo Governo Federal, estimulando os diversos estados brasileiros,
até mesmo as prefeituras, a elaborarem um tipo de
programa semelhante ao que está sendo feito hoje
pelo Govemaâor do Distrito Federal, Cristovam
Buarque? Não seria esse um modo de evitar-se a
evasão escolar? Não seria um estímulo a que a
criança permanecesse na escola e pudesse dar uma
esperança futura à sua familia, uma vez que, ao
educar-se, o cidadão passa a ter acesso a um trabalho mais digno? Estaríamos até ajudando a evitar a
violência, assunto que se discute com tanta ênfase.
Hoje, aliás, observa-se que há uma divergência entre o Secretário de Segurança Pública de São Paulo
e a FIESP, que àgora lança o ~ocumento •Reage
São Paulo•, contra a violência. O Secretário diz que
a RESP é responsável pelo desemprego em São
Paulo. A educação é base para mudar toda essa situação, para criar alternativas de trabalho, para que·
as pessoas tenham mais compreensão de como
crescer na vida, de como produzir, para que as pessoas possam influenciar o próprio Governo para que
ele seja melhor. Não seria possível que os Senadores que têm uma farta influência sobre o Governo
estimulassem o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso a adotar em todo o País o Programa Bolsa-Escola? Creio que seria uma grande oontribuição. Imagino que nós todos possamos nos unir
no sentido de concretizar, no Brasil inteiro, _esse pro-
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jeto do Distrito Federal. Era a lembrança que gostaria de deixar, para tentar contribuir com o brilhante
,
discurso de V. Ex".
O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex" lembra muito
bem, Senador Ademir Andrade, o exemplo do Governador Cristovam Buarque. Trata-se de um educador eminente, um homem público de grande envergadura, que introduziu, ,nos procedimentos administrativos do Governo do Distrito Federal, essa fórmula
de estimular a presença e ã. pemianência do aluno
na escola. Penso que é uma solução engenhosa a
que foi concebida pelo Governador Cristovam Suarque e que poderia, de fato - tem V. Ex" toda razão -,
ser imitada por outros Governantes e até ser tomada
como eixo pelo Ministério da Educação.
Outros procedimentos também podem ser adolados. Gostaria de lembrar o que foi feito pela Fundação Bradesco. Isso já vem de muitos ant>s.•
A Fundação Bradesco instituiu escolas de
grande qualidade no Brasil inteiro e mantém essas
escolas e estimula a presença dos alunos. Transformaram-se elas nas melhores escolas deste Pais. No
meu estado, o Maranhão, há três ou quatro escolas
da Fundação Bradesco, em que há disputa de alunos com os pais estimulando seus filhos a se matricularem naquelas escolas.
Quando fui Governador, criamos algumas unidades de excelência no estado. Construímos várias
escolas, escolas de cinco mil alunos, com professores rigorosamente concursados, convocando para
lecionar nessas esoolas · sempre os colocados nos
priineírós lugares. Estão essas escolas produzindo
um· excelente resultado.
Entendo que muita coisa há para fazer no setor
de educação no nosso Pais. É preciso criatividade.
Não se faz boa educação apenas com recursos. Os
recursos são necessários, são indispensáveis, mas
a criatividade, a imaginação criadora têm que ocorrer, sem o que os recursosnão resolverão os problemas da educação em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Senador
Edson Lobão, apenas gostaria de comunicar que
houve a ultrapassagem de cinco minutos do seu
tempo. Mas V. Ex" dispõe da possibilidade de concluir_ o se~:-~ pronunciamento.

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, sei
·que há outros oradores inscritos e peço a V. Ex" que
receba como lido o restante do meu discurso, que
considero, senão o próprio discurso mas o tema, de
fundamental importância para o trato da coisa pública neste País. (Assentimento da Presidência)
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A questão deixa de ser, pois, de construção e
passa a envolver algo muito mais sério: a manutenção do aluno na escola, no prazo certo. Para tanto, o
País precisa dar o grande salto da qualidade, de
modo a-expulsar do sistema a famigerada "pedagogia da repetência".
Recentemente, o próprio Ministro Paulo Renato
Souza explicitou o drama de nossa educação básica: "O gargalo da educação no Brasil", disse o· Ministro, "está no ensino fundamental. Apenas setentá
por cento das crianças que entram na primeira série
concluem a quarta. Mesmo assim, levam, em média,
seis anos para chegar lá. Só a metade das crianças
termina a oitava série, mas gasta, em média, doze
anos, Se melhorarmos a qualidade do ensino nessa
etapa, poderemos dar um salto em todo o sistema
educacional".
Esse é o ponto essencial. Garantir qualidade
para a educação básica é o grande desafio que se
apresenta ao País~ Na chamada "década perdida • a
dos anos oitenfa , o Brasil conseguiu produzir resu\tados satisfatórios em termos quantitativos. Trabalho .
produzido pelo Sistema de Informações sobre Crian-ças e Adolescente I SINCA, divulgado no início de
1992, confirmou o crescimento real da taxa de escolarização de nossas crianças, em razão do aumento
do número de vagas na rede escolar.
Um aspecto extremamente pos~ivo destacado
pelo SINCA refere-se ao fato de que a expansão da
matrícula entre crianças provenientes de familias de
baixa renda foi bastante acentuada. Assim, a taxa
de escolarização de familias que tinham como renda
um quarto de salário mínimo per capita saltou de
sessenta e um por cento, em 1981, para setenta e
dois por cento em 1989. Nos grupos soci<Íis com
rendimento acima de dois salários mínimos, a escolarização atingiu nada menos que noventa e sete por
cento.
Confirmava-se, então, pela via do trabalho empírico, o que algumas vozes diziam há bastante tempo: em termos educacionais, nosso problema não é
mais tijolo e cimento. Sob o ponto de vista qualitativo, no entanto, persistia a tragédia. O SINCA comprovou que, em 1989, os índices de repetência e de
evasão praticamente não se alteraram desde 1981
algo em tomo de trinta e três por cento. O resultado
mais agressivo dessa realidade traduziu-se numa
das mais baixas taxas mundiais de média de anos
de estudo: quatro vírgula sete.
Para completar esse quadro, há que se lembrar, conforme o mesmo estudo, que os dados do
IBGE apontavam para o fato, dramaticamente absur-
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do, de que, para cada mil alunos novos no ensino
fundamental, apenas duzentos e cinqüenta repito,
tão somente vinte e cinco por cento chegavam à oitava série!
•
Processos avaliativos que, de tempos em: tempos, captam o desempenho do sistema educacional,
no Brasil e no exterior, não trazem outro resultado
que não a fragilidade do ensino em nosso País. Há
alguns anos, el'<ltamente !lm 1991, uma entidade
privada norte-amerícan~ especializada em pesquisas educacionais o Education Testing Service
avaliou os conhecimentos de Matemática e Ciências
de adolescentes, na mesma faixa etária, em vinte
países. No que se refere ao Brasil, o resultado foi
lastimável.
O desempenho dos estudantes brasileiros que
se submeteram aos exames, recrutados em escolas
da rede pública e particular de São Paulo e Fortaleza, foi, em Matemática, o pior entre todos os alunos
dos demais países; em Ciências, consegtJimos superar apenas os índices de Moçambique. Mais: na
comparação intemacionái dos estudantes nascidos
no mesmo ano 1977 somente trinta e quatro por
cento dos brasileiros haviam escapado de ao menos
uma reprovação. fndice mais perverso que esse só
mesmo o apresentado pelo já citado país africano.
Entretanto, muito pior do que em Moçambique, no
caso brasileiro, cinqüenta e o~ por cento dos estudantes haviam repetido de ano mais de uma vez.
Há, no entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs ..
Senadores, uma certeza muito maior que os desacertos de nossa sistema educacional: o povo brasileiro, sobretudo os integrantes dos estratos sociais
mais baixos, gosta da escola e reconhece o valor da
educação: Quem o diz é a pesquisa "A Escola que o
Brasil Precisa", feita pelo Instituto Vox Populi, entregue ao Ministro Paulo Renato Souza no último dia
três de julho, em Belo Horizonte, quando da abertura
do IV Congresso de Qualidade em Educação.
Fruto de quatro mil entrevistas, envolvendo um
amplo e variado universo de professores, dirigentes
de escolas, alunos, pais, empresários e trabalhadores rurais, em duzentos e noventa e um municípios
das cinco regiões brasileiras, o trabalho desmonta
mitos e comprova o desejo geral por uma escola
viva, inteligente, criativa e útil.
Uma quase unanimidade noventa e nove por
cento dos entrevistados atribui grande importãncia à
escola. A maioria dos alunos gosta de freqüentar as
aulas. A esse respeito, aliás, uma informação precio-sa: enquanto quarenta e cinco por cento das pessoas das classes A e B gostam de aula, nas classes
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D e E esse percentual sobe para cinqüenta e~ seis!
E, num claro sinal de que a escola deve preparar
para a vida, noventa por cento dos entrevistados
acham que, a partir da quinta série, as escolas devem assumir uma função profissionalizante.
Dados como os apresentados pela pesquisa do
Vox Populi são fundamentais, entre outras razões,
porque comprovam a importância que a sociedade
confere à escola; em especial, os mais pobres vêem
na educação a possibilidade da ascensão social, valorizando os conteúdos básicos e a profissionalização. Assim, os vexatórias índices de evasão e de repetência, antes de cara,;terizarem um desinteresse
pelo ensino, representam a reprovação da escola,
de ~us métodos e práticas pedagógicas.
Em suma, retomamos sempre ao ponto fulcral
-da educação brasileira o problema da qualidade.
Como bem assinalou o jornalista Clayton Netz, em
artigo de capa pa~ a revista Exame, edição 614, de
17 de julho do-corrente ano, "não se trata, apenàs,
de uma questão elementar de justiça. O sistema
eduçacional que existe hoje no Brasil simplesmente
não "faz sentido do ponto de vista económico". Para
ele, •as dezenas de milhões de brasileiros desprovidos de educação não têm (nem terão) chances reais
de obter renda, não consomem mais do c(ue produtos básicõs, não pagam impostos, não produzem
bens ou seniiços com real valor económico, não estão aptos a ser empregados num número crescente
de atividades. Em suma: não têm, não podem, não
fazem"

N~ mesma direção, vale regist~},o comentário
de Stephen Hugh-Jones, editor lle assu(ltos internacionais da centenária e respeitabilfssimá revista' inglesa The Economist, assustado com à constatação de que quase um quinto da populàção brasileira
com idade superior a quinze anos não sabia ler nem
escrever: "Qualquer que seja a queda nas taxas de
inflação disse quaisquer que sejam os feitos nos
campos da privatização e da abertura de mercado,
não importa quantas promessas tenham sido feitas,
acho que o futuro deveria julgar e talvez julgue Fernando Henrique pelo que seu governo realizou nas
escolas".
Embora grandiosos, dramaticamente grandiosos, os números que povoam nosso sistema educacional precisam ser enfrentados com determinação,
coragem e, acima de tudo, com os instrumentos
adequados. São cerca de trinta e cinco milhões de
crianças o que corresponde a uma Argentina! matriculadas em cerca de duzentas mil escolas de ensino fundamental. Desse total, algo em tomo de oiten-
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ta e nove por cento são atendidos pelo Poder Público. Apesar das inegáveis conquistas quantitativas,
ainda convivemos com um universo de cerca de
quatro milhões de crianças na faixa etária entfe os
sete e os catorze anos à margem da escola "uma
população eqüivalente à de pafses como Israel e superior à da Irlanda e Jordânia.
Em relação ao analfabetismo, a que me referi
há pouco, obtiv~mos uma yitória, em termos relativos, embora o problema•continue sendo preocupante: se, em 1950, o contingente de brasileiros analfabetos com mais de quinze anos batia na casa dos
cinqüenta.virgula seis por cento da população, em
1995, a parcela estimada de analfabetos gira em torno dos deiessete virgula dois por cento.
Parece não pairar qualquer tipo de dúvida
qÚanto à vital necessidade de recursos financeiros
para transformar, qualitativamente, o quadro do sistema educacional: A idéia de que sem dinheiro não
se faz uma boa educação é antiga, inclusive fío Brasil. Como lembrou a Professora Sónia Martins de Almeida Nogueira, em trabalho apresentado no seminário "Administrando a Escassez em Educação:
uma Perspectiva Internacional", ocorrido em 1994,
•ao SJ5ontar a politica de financiamento então adotada pelo Brasil como fator restritivo à efetivação de
ações que promovessem a instrução pública, Tavares Bastos argumentava, em 11170, sobre a exigência de ampla soma de recursos e a necessidade de
um procedimento de alocaÇão distinto de verbas
para a educação do povo". Tavares Bastos era categórico: "Não há sistema de instrução eficaz sem dispêndio de muito dinheiro·.
Adverte-nos o especialista Cândido Alberto Gomes que •a vinculação de recursos tem vigido espasmodicamente em nosso Pafs, com base na
Constituição de 1934, na Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e na Emenda Calmon, promulgada
em 1983."A bem da verdade, há que se enaltecer o
Senador João Calmon em sua notável luta sem tréguas em prol da vinculação de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Em boa
parte vitorioso em seu incansável trabalho, Calmon
viu a Constituição de 1988 fixar os dezoito por cento
dos recursos da União para a educação.
Entretanto, Sr. Presidente, é cada vez maior o
número de pessoas convencidas de que a ampliação de recursos financeiros para a educação, sem~ pre desejável, não é, em si mesma, garantia de melhor desempenho do sistema. Recordo-me que, há.
poucos anos, quando Executivo e Legislativo promoviam intensas negociações com vista à aprovação
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do Fundo Social de Emergência, veio à tona a questão da vinculação de parte do orçamento federal à
. educação. Naquela oportunidade, o jornal O Globo
alertava: "Mas o que cabe salientar é que, até hoje,
essa percentagem não passa de ficção. Gostamos
de nos iludir com rubricas. Assim, quando o empenho orçamentário com educação não passava de
doze por cento, era perfeitamente sabido que não
mais de seis ou sete por cento alcançavam sua destinação original. Com os dezoito por cento a ficção
não desapareceu".
Ainda agora, quando o Governo Federal encaminha ao Congresso sua proposta de Emenda
Constitucional, a PEC n• 233, os Deputados Ivan
Vale[lle, Esther Grossi e Pedro Wilson, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, edição do último dia
30 de maio, ao lembrarem "que nossos gastos públi-cos totais não chegam aos quatro por cento do PIB
e o Brasil está classificado em octogéo;;imo lugar nos
levantamentos estatfsticos da Unesco", defendem a
necessidade dê um investimento da ordem de dez
por cento do PIB para ultrapassarmos o aluai pata~
mar da educação brasileira.
Respondendo aos parlamentares petistas, no
mesmo jornal, Eunice Durhan, !ara Prado e Barjas
Negri, ocupantes de cargos de direção no MEC,
contestam os números apresentados e oferecem ou- .
tros. Segundo eles, "de acordo com os dados da
Unesco, gastamos quatro vírgula dois por cento
mais que a Argentina (três vírgula um), a Índia (três
vírgula quinze) e pouco menos que a Coréia (quatro
vírgula quatro)". Dizem mais: ·o Brasil despende dezessete vírgula sete por cento de seus recursos públicos com educação; índice superior ao do Canadá
(catorze vírgula três), do Japão (dezesseis vírgula
cinco) e da Argentina (quinze vírgula sete)".
Creio, Sr. Presidente, que a análise comparada
de outros modelos educacionais pelo mundo afora
nos mostrará, muito claramente, que, tão ou mais
importante que o total de recursos aplicados é a forma pela qual isso se dá. Tomemos como exemplo o
caso coreano, em tudo e por tudo emblemático da
capacidade de transformação operada ·num sistema
' educacional.
Recém saída de uma devastadora guerra civil,
entre 1950 e 1953, qus sucedeu a vinte e cinco anos
de dominação japonesa, economia destroçada, população analfabeta, sem recursos naturais, a Coréia
do Sul apresentava, em 1960, uma renda per capita
que não chegava a cem dólares. Dez anos depois, o
índice subira para ainda desprezíveis duzentos e
cinqüenta dólares, pouco mais da metade do osten-
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lado pelo Brasil. Pois bem, em 1995, apenas vinte e
cinco anos depois, a renda per capita coreana atinge
a marca dos oito mil, duzentos e vinte dólares; simplesmente, quase duas vezes e meia a brasileira.
Ninguém duvida que um dos pilares do~xito
coreano foi o investimento na educação. Mas, observemos a diferença: na correta percepção do já citado Clayton Netz, •o êxito do modelo coreano se
deve não ao volume físico de recursos aplicados no
ensino, mas sim- à eficáciá com que tais recursos
têm sido utilizados, ou seja, a chave está na qualidade do investimento•.
Em seu livro Asia Rising, Jim Rohwer aponta
para uma decisão da Coréia que ajuda a entender o
sucesso de sua experiência, massificando, com qualidade, a educação básica. Diz ele: "Enquanto os
páíses da América Latina e mesmo a Índia deram
ênfase à universidade, a Coréia e os demais tigres
asiáticos favoreceram a educação fundamental, universal, obrigatória e gratuita". Dé acordo OOlR o autor, noventa por cento repito, noventa por cento do
investimento coreano em educação vão para o ciclo
básico que, aliás, é feito em nove anos, um a mais
que no Brasil.
Com duzentos e vinte dias letivos ao ano; inV!!Stindo cerca de quatro por cento do PIB em educação (quase que exclusivamente no ensino fundamental); oferecendo um salário inicial de cerca de
um mil e quinhentos dólares ao professor de primei. ro grau, para uma jornada de vinte e quatro horas
semanais, não surpreende que a Coréia do Sul tenha eliminado o analfabetismo no país, matricule .
cem por cento de suas crianças em idade escolar e
apresente uma das mais pujantes e competitivas
economias do mundo contemporâneo.
A conclusão a que se pode chegar é que os
países asiáticos, após terem garantido uma base solidamente construída com praticamente todos os
alunos na escola de ensino fundamental, com repetência baixa ou nula , trataram "de ampliar o ensino
de segundo grau, hoje perto da generalização, e o
ensino de terceiro grau", como pôde observar o Professor Cândido Alberto Gomes.
Trafegando por caminhos diferentes, o Brasil
não chega a ter, no segundo grau, quarenta por cento de seus jovens em idade de freqüentar esse nível
de ensino matriculados. A opção pelo ensino superior, defendida há décadas e consagrada constitucionalmente, faz com que cerca de dois terços dos recursos orçamentários do Ministério da Educação,
provenientes do Tesouro Nacional, sejam gastos
. com a manutenção de cinqüenta e duas instituições
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federais de ensino superior, das quais trinta e nove
são universidades e treze são escolas isoladas.
O que mais assusta alguns falam em "imoralidade" do sistema é que esses recursos financiam a
graduação, hoje, de cerca de trezentos e sessenta e
sete mil estudantes {se incluirmos a pós-graduação, o
número sobe para algo em tomo de trezentos e noventa mil), num universo de aproximadamente um milhão
e seiscentos mil estudantes de ensino superior.
Sr. Presidente, Sras. e Srs.. Senadores, os primeiros números divulgados pelo Ministério da Educação e do Desporto, no primeira semestre deste
ano, referentes ao trabalho de avaliação nacional da
educação básica, ao mesmo tempo em que confirmam .a falta de qualidade como problema central do
sistema, apontam para uma nova realidade que co.meça a- ser construída, com claros indícios de ser
promissora.
Reporto-me, em particular, a algumas experiências que estãe sendo colocadas em prática por
alguns Estados e Municípios e que se refletiram n~
avaliação conduzida pelo MEC. Minas Gerais, muito
provavelmente, é a unidade da Federação que mais
avançou na busca de uma educação básica de qualidade. Medidas adotadas pelo governo mineiro nessa direção surtiram o efeito desejado: nova forma de
gestão dà escola, com exames de proficiência antecedendo à eleição dos diretores; estímulo à participação da comunidade, com o fortalecimento dos
conselhos escolares; repasse direto de recursos às
escolas, conferindo-lhes crescente responsabilidade
na sua manutenção, entre outras. Penso que a grande lição de Minas vem da concepção maiúscula de
políticas públicas, identificadas pela continuidade
administrativa. A proposta educacional de Minas,
nascida de um grande pacto que mobilizou os mais
diversos setores da sociedade, está atravessando
um segundo governo, sem solução de continuidade.
Parece-me também muito acertada a decisão
do Governo Federal, via MEC, de conferir à educação básica a mais absoluta prioridade. Em gesto de
grandeza,_soube manter e aprofundar conquistas da
gestão anterior. a análise dos livros didáticos adquiridos pela Fundação de Assistência ao Estudante/FAE, além de ampliar o número de séries e alunos contemplados com o material; a desconcentração dos recursos geridos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação/FNDE, inclusive com
o repasse direto às escolas; a descentralização da
merenda escolar, entre outras.
Nessa perspectiva, vejo com bons olhos o envio da proposta de Emenda Constitucional, a PEC n•
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233, sobretudo pelo que ela representa em termos de
valorização do magistério e da educação básica. Mesmo ciente de que a proposta não implica adição de novos recursos, acredito que, pela via da efetiva mlHlicipalização do ensino fundamental, estará dandi> um
passo decisivo para a melhoria da qualidade do· ensino, a começar pela recomposição do salário docente.
Estou convencido de que a municipalização da
educação básica é condição essencial para a existência de um sistema educacional de qualidade em
nosso País. A PEC n• ~33 deverá aprofundar esse
processo, de modo a atterar radicalmente o quadro
aluai em que, de um modo geral, Municípios pobres
como os do Nordeste arcam com a imensa maioria
da rede de escolas públicas que ministram o ensino
fundamental, enquanto o inverso ocorre com os Municípios mais ricos em São Paulo, por exemplo, o
governo estadual responde por cerca de noventa por
cento desse nível de ensino.
Ao concluir, Sr. Presidente, resta diz!Jr ~tue não
tive a pretensão de esgotar o assunto, traçando uma
verdadeira .radiografia da educação brasileira. Claro
que, pela importãncia do tema e magnitude de seus
problemas, procurei ser mais abrangente e municiarme das necessáiias informações. Não foi outra minha intenção senão a de trazer ao debate em tomo
de um assunto tão vital para a Nação elementos que
considero essenciais para a superação de tantos
óbices que emperram nosso sistema educacional.
Tenho para mim que, a despeito de uma realidade tão marcada por erros históricos, estamos
aprendendo a caminhar na direção certa. O próprio
amadurecimento da sociedade não mais permitirá
que desvios ou a má utilização dos recursos da educação po5!>am existir, pelo menos nos níveis assombrosos do passado. Fatos como os denunciados
pela pesquisadora Marma Fonseca que, em sua tese
de doutoramento, demonstrou o absurdo de o Brasil
contrair um empréstimo de cento e dois milhões de
_ dólares junto ao Banco Mundial e, por incúria, ter
qúe pagar o triplo, não podem mais ser aceitos.
Esta Casa, rigorosamente solidária ao clamor
nacional, está atenta comprometida com a indispensável revolução no sistema educacional brasileiro. Por imperativo de justiça e absoluta necessidade
_ec.onômica, o Brasil não falhará nesta luta que é de
todos nós.
Muito obrigado.
O SR ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - ConcedÕ
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, como

e
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Líder, por cinco minutos, para comunicação de interesse partidário.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, pretendo manifestar uma posição
pessoal sobre uma questão muito polémica. que é a
reeleição.
·

Tenho andado por este País, especialmente
pelo meu estado, participando ativamente, embora
não sendo candidato, das eleições municipais que
se realizam em todo o País. Percebo que, em alguns
municípios há uma manifestação de apoio absoluto
ao atual prefeito; há uma demonstração de contentamento da população com a administração atual. E
esse prefeito está lançando um novo candidato que
a opinião local muitas vezes entende não ser a con- tinuidade do atual.
Em outros municípios, percebemos o inverso
dessa situação, Gu seja, uma rejeição total e absoluta à atual administração. E observando os comícios,
os atos públicos, os programas de televisão, nó!;
pen,ebemos claramente que um Governo em quatro
anos dificilmente consegue completar suas obras.
Tenho lido os jornais nos últimos dias e tenho
recebido a notícia de que se fonma no Congresso
Nacional -uma frente anti-reeleição. Imagino, Sr. Presidente, que essa frente anti-reeleição não se dê em
função de uma preocupação com o povo brasileiro
mas de um interesse partidário ou pessoal.
Eu sou do Partido Socialista Brasileiro; sou de
um partido de esquerda. O Partido ainda não marcou sua posição sobre a reeleição. Mas quero dizer
de antemão que pretendo defender, dentro do meu
Partido, de maneira intransigente, o voto favorável
ao direito da reeleição por dois mandatos para todos
os mandatários, sejam prefeitos, sejam governadores de estado, seja o Presidente da República. Na
minha opinião pessoal isso deve se dar inclusive

para os atuais dirigentes. Lamentavelmente, a questão da reeleição não foi discutida a tempo de permitir
que isso pudesse se dar com os aluais prefeitos.
CreiÓ, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pelo que
tenho observado nos comícios de que tenho participado - em média, sete em cada fim de semana - que as
pessoas estão atentas, preocupadas, entendendo
cada vez mais a questão política. Há interesse do povo
em observar os políticos. As pessoas vão para os comícios e passam, às vezes, quatro ou cinco horas de
pé, para ouvir os candidatos a vereadores, a vice-prefeitos e a prefettos, bem como os deputados, senadores e governadores que os apóiam.
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É evidente que se trata de um processo de
aprendizado. A população deste País ainda tem muito o que aprender a respeito de politica, mas percebo um interesse crescente nessa área. A meu ver,
s~ria democrático, útil, importante para o pova<brasiletro que os mandatários atuais tivessem o direito de
disputar uma reeleição. Creio que ó povo é capaz de
julgar, de entender, de petceber o que é melhor para
ele: se continuar com aquele cidadão que lá está ou
·
se substituí-lo por outrq.
Parece-me que essa possibilidade aumenta dia
a _dia Por isso, venho manifestar, de antemão, como
Ltder do Partido Socialista Brasileiro nesta Casa a
minha posição pessoal, que pretendo levar para ~r
defendida dentro do Partido.
Nós, políticos, não podemos nos ater a questões de interesse pessoal ou partidário. Mas devemos
ter atenção ao que é bom para a Nação, independente de ser ou não bom para nós.
Preocupo-me com essa idéia, com eGSQ reação
que está surgindo contra a possibilidade de reeleição. Penso que isso é, de certa forma, um confronto
ao direito democrático do povo. E vejo como útil,
porque tenho acompanhado algumas prefeituras que
têm prefeitos cómpetentíssimos, sérios, extrema.,mente dedicados- não é a maioria, evidente, mas
existem alguns que o são - e que, sem dúvida alguma, poderão ter sua administração prejudicada porque não poderão continuar seu trabalho.
Quatro anos é muito pouco tempo para se realizar algo no Poder Executivo: Se nós, Senadores,
temos oito anos de mandato, sem termos que nos
reeleger,. não entendo por que os integrantes do Poder Executivo não possam ter também esse mesmo
período de mandato, desde que, evidentemente,
submetidos ao referendum popular.
De forma que quero, nesta sessão, manifestar
o meu posicionamento e a minha preocupação, no
sentido de que, repito, vou lutar dentro do meu Partido para que tenham direito à reeleição todos os integrantes do Poder Executivo, nos três níveis.
Era esse o registrá que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.
Durante o .discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. José Fogaça deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Edison Lobão deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Be/lo Parga.

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Concedo_
a palavra à nobre representante do Estado do Rio
de Janeiro, Senadora Benedita da Silva.
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completa desumanidade e absoluta ausência de vaA SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Prolores humanos.
QUncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s ·e Srs. Senadores,
A certeza da impunidade faz proliferar os
trago hoje a esta tribuna um assunto que abordei
exemplos: aliciadores de meninas, leilões de virgens
anteriormente, mas, como o momento é oportue anúncios nos jornais oferecendo "ninfetas'. Em
no, uma vez que será-Feallzaaounfcõn·g·resso· · - Fóiiàleza, Ceará, um desses anúncios oferece menimundial contra a exploração· sexual de crianças,
nas da seguinte maneira: "Desfrute seus melhores
o abordarei novamente.
momentos com as mais belas ninfetas da praia. Sigilo absoluto".
A exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente do sexo feminino, é um fenômeLeilões de inenin<n> virgens, entre 9 e 14 anos,
no em expansão rio mundo inteiro. No Brasil, foi dehá muito tempo virou modismo em boates de Norte
nunciada por diversas ONGs - Organizações Nãoa Sul do Brasil. Apesar da ação isolada da polícia,
Governamentais- no início desta década.
. em alguns pontos do País, temos notícias de que
esses leilões continuam acontecendo de forma caA conscientização do problema tomou impulso
muflada e com a conivência às vezes até das autoria partir da instalação,· na Câmara dos Deputados,
dades, pois é notório que os prostlbulos são freem 1994, da Comissão Parlamentar de Inquérito que
qOentados por policiais, juízes, promotores e políti-investigou a prostituição infanta-juvenil. Na oportunicos das regiões.
dade, fui vice-Presidente da mencionada Comissão.
Histórias contadas por agentes da Pastoral da
O trabalho piqneiro daquela CP! contribuiu para dar
Mulher no Maranhão, por exemplo, comprovàm que
visibilidade a uma realidade que; embora do conheos aliciadores continuam agindo livremente. Uma
cimento de todos, surpreendeu e provocou mobiliza;
das agentes foi procurada por uma menina de 14
ção.nacional, inclusive das autoridades federais, esanos, que perguntou se, para trabalhar como dotadüais, municipafs e dos meios de comunicação.
méstica em casa .de famma, era preciso ser virgem e
Denunciamos a realidade de milhares de joque não era portadora do vírus da AIOS. A
provar
vens que substituíram, precocemente, as brincadei·agente quis saber o porquê da pergunta e obteve
ras de infªncia, o eterno sonho de criança de brincar
como resposta: a jovem tinha sido procurada por
de bonecas, pela vida marginal nas ruas e boates,
uma mulher que lhe prometera emprego de domésti··
vendendo o próprio corpo como forma de sobrevica. É lógico que se tratava de agenciadora em ação,
vência. São meninas pobres, em sua maioria nerecrutando meninas virgens para leilão.
gras, expostas à violência e à degradação humana
As chamadas "ninfetas" contribuem com mais de
que só a exploração sexual pode levar. A criança ex80% do faturamento da máfia da prostituição. Uma
plorada sexualmente adquire seqüelas irreverSíveis,
prostituta alimenta uma rede, que vai do taxista até doperde a auto-estima, estigmatiza-se.
nos de restaurantes e funcionários da hotéis de luxo
Realmente, o diagnóstico revelou um verdadeina orla marítima, em qualquer parte do Brasil, seja nos
ro quadro de horrores. Estupros, violências físicas e
balneários
das Regiões Sul, Nordeste ou Sudeste.
psicológicas dentro do próprio lar, exercidas, na
Longe do litoral, o esquema da prostituição nos
maioria das vezes, pelos próprios familiares; menigarimpos é ainda mais cruel, pois as mulheres são
nas e meninos de rua que se prostituem por um praescravizadas. A escravidão sexual está presente
to de comida; jovens de classe média atraídos por
prjncipalmente no Acre, em Rondônia e no Pará.
pretensas •agências de modelos", meninas e mulheres oferecidas a estrangeiros nos "pacotes de pomoTudo começa com a promessa de emprego em
turismo", meninas que se mutilam em praça pública
casas de família, bares ou lanchonetes. A famma re
para gritar seu pedido de socorro, meninas seqüescebe dinheiro, e a menina é levada para o garimp"
tradas e escravizadas na prostituição dos garimpos
geralmente em pequenos aviões. Lá, fica sabe
da Região Norte, nos hotéis do Sul e Sudeste; muque vai trabalhar em boates, que terá de pag~
lheres escravizadas por quadrilhas de traficantes
preço da passagem aérea, além de pagar tan oém
pela casa e comida. As que recusam são espancaque aluam internacionalmente; brutalidade e violência policial; doenças sexualmente adquiridas; comérdas violentamente ou assassinadas. É um
<inho
cio de bebês, em adoções e tráficos internacionais;
sem volta, e a menina se prostitui para pagar a dívida, passando a ser propriedade do dono da boate.
meninos prostituídos para homossexuais; consumo
de álcool e outras drogas, e assim por diante, numa
Ur a vez arrebanhadas para os prostíbulos;
ton)a-~ impossível abandoná-los, pois além de teseqüência de atas e práticas que indicam a mais
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rem de pagar ao explorador por. cása, comida e remédios que usam para combater doenças sexuais
adquiridas, precisam sustentai o vício da droga, de
que passam a fazer uso para suportarem a vida miseráveL
Poderia passar todo o" tempo aqui talando a
respeito desta situação, mas quero lembrar que acontecerá o Congresso Mundial contra a Exploração Sexual e Comercial de Crianças entre os dias 27 e 31 de
agosto em Estocolmo, organizado pelo Unicef, por organizações não-gOvemamemtais e pela Rede Internacional contra a Prostituição de Crianças.
O Congresso debaterá temas ligados à exploração infantil, como pobreza, famílias desestruturadas e-pais violentos, educação, saúde, desigualdade
e injustiça social, discriminação por gênero, tráfico
-de crianças, uso de drogas comportamento sexual
masculino irresppnsável e desajustado, impunidade
e ausência de leis para punir os exploradores, além
do uso da lnt?met como veículo ·de propagação de
imagens e estímulos à pedofilia e à prostituição in,
fantO;-juvenil.
Além da presença das organizações não-governamentais brasileiras de defesa da criança e do
adolescente, o Goveino Federal enyiará representantes. que defenderão os seguintes aspectos:
implantação dos Conselhos Tutelares, apoio à Campanha Nacional de Combate à Prostituição Infantil e
defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parlamentares de todo o mundo também t3Starão presentes. E
desafio que o Brasil enfrenta
hoje, e que deverá ser amplamente discutido nesSe
Congresso, será colocar em prática a legislação nacional de proteção aos direitos da criança e do adolescente, uma das mai~ modernas do mundo.
A grande ausência na delegação brasileira que
vai a Estocolmo será, infelizmente, a representação
do Senado FederaL E lamento não haver uma representação do Senado para, junto com os Parlamentares de todo o mundo, tratar de uma situação que é
mundiaL
No momento em que o mundo inteiro se mobiliza para encontrar saídas que levem ao combate à
exploração e à comercialização sexual de crianças,
quando Parlamentares de todo o mundo estarão
presentes, leis serão discutidas, questionadas, atualizadas, o Senado Federal se faz ausente.
Lamento, mais uma vez - e por que não dizer
aqui na presença do nosso Presidente José Samey, o Senado Federal não eStar presente nesse tão importante debate. Talvez não tenhamos a sensibilida-
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de necessária para entender esse momento para a
política social brasileira.
Somos um dos países mais cobrados no que
diz respeito ao tratamento da criança e do adafescente. Na área sexual, somos um dos primeiros
quanto à prostituição das crianças. Ao tratarmos
aqui, em debate nacional, do risco da globalização
da economia, da desvantagem que se tem em nível
de não relacionar isso a um desenvolvimento social,
penso no fato dé termos uma demanda social muito
grande sem debatermõs este assunto, que também
está na raiz da proliferação da miséria no nosso
País e na América latina.
·-Por isso, lamento a nossa ausência nesse
grande Congresso Mundial. Talvez isso também
aconteça pelo fato de ainda, na cultura politica, nos
debates dos assuntos nacionais, esse tema ser considerado uma "coisa de mulher" e, como tal, não tem
a dimensão para priorizar não apenas o debate, mas
• ,.
a política e a participação.
É preciso rever esta postura no futuro, até porque o que está em jogo é o futuro de toda uma geração de brasileiros, sacrificada em nome de um modelo de desenvolvimento que priva milhares de
crianças e adolescentes de direitos básicos, como a
__convivência familiar; o acesso à escola e à saúde.
As pessoas precisam saber que comportamentos anormais, como a exploração sexual de crianças
e adolescentes, não passarão despercebidos. Serão
sempre divulgados e condenados pela sociedade.
Não é possível afirmar, com precisão, o número exato dessas meninas e meninos envolvidos em

.situ<íçã() de prostituição, até porque a estimativa de
que existem no Brasil 500 mil meninas prostitutas
tem sido contestada. Mas não é preciso estimativas
para gerar indignação em cada ser humano que preserva o valor da vida, para considerarmos que esta
modalidade de violência contra crianças e adolescentes é uma grave violação dos direitos humanos e
das liberdades individuais, preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
Esse grave problema que a sociedade moderna enfrenta, gerado dentro da própria famma desses
jovens, faz-nos recordar da frase do poeta Caetano
Veloso, que deve ser um ponto de interrogação e de
reflexão da sociedade, quando se encara a realidade da exploração sexuál de meninas e meninos brasileiros: 'Alguma coisa está fora da ordem ..."
Quando crianças e adolescentes são utilizado'l.
em plena luz do dia, muitas vezes incentivados pela
própria família, como mercadorias para serem expio-
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rados, urge que a sociedade se mobilize, oonfrontando esta realidade, oondenando-a vigorosamente,
além de exigir dos poderes públicos providências.
Por isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
não poderia deixar de fazer essa abordagem, já que o
Congresso será realizado no final deste mês. Evidentemente, a nossa ausência não contribuirá para que o
evento se realize na discussão do mais alto nível.
Creio que, realmente, a nossa falta será sentida nesse enoontro, pelo fato de o Senado Federal
estar tratando da questão da exploração da prostituição infanto-juvenil. Mas, esperamos que o Governo
Federal, que tão bem estará representado pela Câmara dos Deputados e por todo o seu staff, possa
enoontrar, juntamente oom os demais países, uma
saída· para esta situação.
Criou-se uma máfia mundial na questão da
-prostituição infante-juvenil, e o Brasil não pode ficar
fora da estratégia de combate a essa grande violência, a essa <;!esumanidade. Trata-se apenas -de
crianças e at:iolescentes, que sequer têm o direito de
opinar ou optar, mas que estão verdadeiramente ii
disposição para se tomarem cidadãos mediante medidas positivas e afirmativas do Governo Federal
brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SENADORA BENEDITA DA SILVA EM
SEU DISCURSO:
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores:
A exploração sexual de "crianças e adolescentes, especialmente do sexo feminino é um fenômeno em expansão no mundo

inteiro. No Brasil, foi denunciada por diversas ONGs no inrclo
desta década. A consclentização do problema tomou impulso a
partir da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que
investigou a Prostituição Infante-Juvenil na Câmara dos Deputados, em 1994, da qual fui Vice-Presidente. O pioneiro trabalho daquela CPI contribui para dar visibilidade a uma realidade que, embora do conhecimento de toclos, surpreendeu e provou mobilização nacionaJ inclusive das autoridades federais, estaduais, municipais e dos meios de comunicação.
Denum;:lamos a realidade de milhares de jovens que substitufram precocemente as brincadeiras de infância, o eterno so-
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meninas e meninos prostituem por um prato de comida; jovens
de classe média atraídos por pretensas •agências de modelos•,
meninas e mUlheres oferecidas a estrangeiros nos •pacotes de
pomoturlsmo•, meninas que

se

mutüam em praça pública" para

gritar seu pedido de socorro, meninás seqüestradas e escrstvizadas
Sul

na prostituição dos garimpos da Região Norte, nos hotéis do
e Sudeste; mulheres escravizadas por quadrilhas de traficantes

que atuam a nfvel internacional; brutalidade e violência polldaJ; doen-

ças sexualmente adquiridas;

comércio de bebês em adoções e trá-

fico internacionais; m"eninos prostitUídos para homossexuais; consumo de álcool e outra droga, e'" assim por diante, numa seqüência
de atos e práticas que Indicam a mais completa desumanidade e

absoluta ausênç:ia de valores humanos.
A prostituição não é um problema isolado. Vários fatores
contribuem para a sua prátiCa. A exploração de crianças e adolescentes é largamente usada e a sociedade faz •vista grossa•.
Os dados apresentados pela CPI afinnam que a grande
maioria dessas meninas são pobres, vivem nas ruas. tendo como
únicO meio dEF sobrevivência como única alternativa para o sustenlo de suas famílias a venda do próprio corpo. São QXPif?radas e
venc:ldas pelas próprias famílias.

Uma questão que precisa ser sublinhada: o homem {gêne-

ro masCUlino} é o sUjéito ativo da prostituição. Fala-se muito das
meninas prostitUídas e da prostitUiçãO em geral, mas não se fala
de um agente importante neste contexto, que é o cliente,
que explora, utiiza e

o homem

se beneficia da prostituição. Além do mais, a

lài brasileira falha quando não prevê a punição para o cliente. O Código Penal pune o rufianismo, a corrupção de menores, o"' lenocrnio, o tráfico de mulheres, o favorecimento da prostituição, a casa
de prostituição e esll~pro e o atentado violento ao pudor.
Mas não prêve punição para o cliente.

É importante que se ciga que meninas e meninos prostituídos

só existem porque existe alguém para explorá-los, pofll.le eJéstern
cliente para pagar. A falsa moral da sociedade -numa visão mad"lista
e preconceftuosa - condena somente a prostituta e não seu cliente
explorador, afguns_dçs quais possuem taras inimagináveis. A preferência sexual por criança de 6, 7 anos de idade é um dado revelador
de que existem degene!ação molal de todos os tipos.
A certeza da impunidade faz proliferar os exemplos: aliciadores de meninas, leilões de virgens e anúncios nos jamais oferecerldo •ninfetas•. Em Fortaleza, Ceará, um desses anúncios oferece meninas da seguinte maneíra: •oastrute seus melhores momentos com as mais belas ninfelas da praia. Sigilo absoluto•.

nho de criança de brincar de bonecas, pela vida marginal nas

Leilões de meninas virgens, entre 9 e 14 anos, há muito

ruas e boates vendendo~ próprio corpo como fonna de sobrevi-

tempo virou modismo em boates de Norte a Sul do Brasil. Apesar

vência. São meninas pobres, em sua maioria negras, expostas à
violência e à degradação humana que

só a exploração sexual

da ação Isolada da polfcla, em alguns pontos do pafs, temos noti·
cias de que estes leitões continuam acontecendo, de forma

camu~

é notório que os

pode levar. A criança explorada sexualmente adquire seqüetas ir-

fiada e com a conivência das autoridades, pois

reversfveis, perde a auto-estima. estigmatiza-se.

prostíbulos são freqUentados por policiais, juízes, promotores e

Realmente o diagnóstico revelou um verdadeiro quadro de

politicas das regiões.

horrores. Estupro, violências físicas e psicológicas dentro do pró-

Histórias contadas por agentes d_a Pastoral da Mulher no

ptio lar exercidas na maiotia _das vezes pelos próprios familiares;

Maranhão, por exemplo, comprovam que os aliciadores conti-
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nuam agindo rMemente. Uma das agentes foi procurada por

ela praticados contra as mulheres: espancamentos, estupros, explo-

uma menina de 14 anos, que perguntou se para trabalhar como

ração sexual, isolamento, terrorismo psicológico e assassinatos.

doméstica, em casa de tamma, era preciso ser virgem e provar

As mulheres, geralmente muito jovens, dlegam aos pafses
(Alemanha, Japão, Portugal, Espanha, Sufça, prtncípalmentà), so-

que não era portadora do vírus da Aids. A agente quis saber o
porquê

da. pergunta

e obteve como resposta: a jovem Unha sido

nhando em ganhar muito dinheiro e •deixar para trás a miJéria do
Brasil•. Quando vence o visto de turista, para continuarem no

procurada por uma mulher que lhe prometera emprego de doméstica. É lógico que se tratava de agenciadoras em ação~ re-

país, tomam-se clandestinas

crutando meninas virgens para leilão.

maJoria acaba como escrava, verdadeiras escravas contemporâ-

As chamadas •ninfetas• contribuem com mais de 80% do
faturamento da máfia da prostituição. Uma prostituta aJimenta

e dependentes dos companheiros. A

neas. Para retomarem ao BraSil, só mesmo fugindo e algumas
são assassinadas aó tentar e9Capar.

uma rede, que vai do taxista até donos de restaurantes e funcio-

Para acabar com esta exploração, é necessário a celebra-

nários de hotéis de luxo na orta manlima, em qualquer parte do

ção de acordo lntemacfonaJ contra o pomoturfsmo, entre as Naçõ-

BraSil, seja nos balneários das regiões Sul, Nordeste do Sudeste.

es,

estabel~ndo ·a rastreamento

das agências de viagens res-

Longe do literaJ, o esquema de prostituição nos garimpos é

ponsáveis por essas campanhas. para promoverem um turismo

ainda mais cruel. pois as mulheres são escravizadas. A escravidão se~~ está presente principalmente no Acre, em Rondônia e

até divulgação de suas atividades em seu pars, o que inibiria ou-

saudável e cultural, bem como Identificação dos estrangeiros e

no Pará

tro~ de seguirem seu ~xemplo. Fechar bares e boates não adian-

Tudo começa com a prorilessa de emprego em casas de
tamma. bares ou lanchonetes. A tamma rece® dinheiro e a menina é levada para Õ garinlpo;- gem:lmente em PãQuenos aviões. Lá.
fica sabendo que vai trabalhar em boates, que terá de pagar 9

ta, porque e máfia do turismo sexual se recupera em seguida.

preço da passagem aérea. além de pagar também pela casa e

Po~ bem, diante desta constrangedora reaHcttd\ mais de
cento e cinqUenta péifses estarão reunidos na Suécia para deba-

ter as fonnas de combate a este crime, que fere a própria alma da

comida. As que se recusam são espancadas violentamente ou as-

humanidade, no Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual
Comercial de Crianças, que acontece entre os dias Z7 e 31 de

sassinadas. É um calninho sem volta e a menina se prostitui para
pagar a dívida, passando a ser propriedade do dono da boate.

agosto em Éstocolmo, organizado pelo Unicef, por organizações
não-governamentais, pela rede internacional contra a prostituição

Uma vez arrebariladas para os prosbbulos, toma-se im-

de crianças ECOAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) e

possível abàndoná-los. pois além de ter de pagar ao explorador

pelo governo sueco.

por casa. comida e remédios que usam para combater doenças
sexuais adquiridas, precisam sustentar o vfdo da droga, que pas-

como pobreza, famíllas desestruturadas e pais violentos, educa-

sa a fazer uso para suportar a

vld~

miserável.

Também são exploradas por narcotraflcantes. que as utilizam para fazer a intermediação da droga (os chamadOs •aviãozinhos} entre traficantes e consumidores.
Dívidas de aluguel dos quartos. de comida, de bebkfas al-

o Congresso debaterá temas ligados à

exploração infantil,

ção e saúde, desigualdade e injustiça social, discriminação por
gênero, tráfico de crianças, uso de drogas, comportamento sexual
masculino irresponsável e desajustado, impunidade e ausência
de leis para punir os exploradores, além do uso da Internet como
veículo de propagação de imagens

e

estímulos à pedofilia

eà

cóollcas escravizam ainda mais as meninas aos cafetões e donos

prostituição infanta-juvenil.

de boates. num processo de endividamento crescente, somandose à obrigação de entregar parte do lucro obtido com a prostituição.

Além da presença das ONGs brasileiras de defesa da
criança e do adolescente, o governo federal enviará representantes que defenderão os seguintes aspectos: implantação

Muitas são as denúncias do assassinato dessas meninas,
nos garimpos e prostibulos, demonstrando que suas vidas não

dos Conselhos Tutelares, apoio à Campanha Nacional de Com-

têm valor. corpos que aparecem bolando nos rios, cabeças dece-

bate à Prostituição Infantil e defesa do Eslatuto da Criança e do

padas são

Adolescente. Parlamentares de todo o mundo também estarão
presentes. E o desafio qu~ o 8rasjl enfrenta hoje, e que deverá

a confinnação dessas verdadeiras histórias de filme de

horror. Existem denúncias de assassinatos de meninas nos garimpos, apur.idas pela CPI da Câmara Municipal de Rio Branco,

ser amplaÔlente disrutido neste Congresso, será colocar em práti-

Acre, que investigou o comércio e o tráfico de jovens daquele Es--

ca a legislação nacional de proteção aos direitos da criança e

tado para os prostibulos de garimpos em Rondônia.

adolescente, uma das mais modernas do mundo. A grande au-

Semelhante ao tráfico para os garimpos, é o tráfico de mulheres para o exterior, ·oomaridadas por redes internacionais de

sência na delegação brasileira que vai à Estocolmo será, infeflzmente, a representação do Senado Federal brasileiro.

traficantes cuja organização surpreendeu até a policia.
Seduzidas por promessas de empr.ego ou propostas de ca-

No momento em que o mundo inteiro se mobiliza para encontrar safdas que leve ao combate à exploração e comercializa-

samento com estrangeiros. as mulheres acabam escravizadas

ção sexual de crianças, onde partamentares de todo o :mundo e5:.

por dividas impagáveis. São -prostitu-ídas pelos próprios marf<:Jos
ou companheiros. Há registras doS mais variados tipos de violên-

__ta~o presentes. onde leis serão discutidas, questionadas, atualizadas. o Senado Federal se faz ausente.
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É injustificável que o Senado, uma Casa de leis. não envie

trocar experiências .com
o objetivo de encontrar se-.

sua representação para ouvir, debater e
representantes de outros países, com

luções comuns ao combate desse crime, principalmente se consi-derannos-que o Brasil é um dos principais pontos das rotas do
pomoturismo, da atuação de quadrilhas de baficantes de mulhe-

res e de crianças e onde a exploração sexual de crianças e ado-

lescentes ganha contamos alannantes.
Apenas uma justificatiVa é explicável para essa omissão:
ausência de prioridade para as questões sociais, como a prostituição infanto-juvenil, considerada questão menor, considerada

questão feminina. Quando não há interessa masculino em discussão, não há interesse em ter representação do COngresso. E,
como a exploração sexual infanto-juvenil é considerada •coisa de
mulh6t", esta Casa não prioriza.
É pi-eciso rever esta postura no futuro, até porque o que

-está em jogo é o futuro de toda uma geração de brasileiros, sacri·
ficada em nome de um modelo de desenvoMmento que priva milhares de crianças· e ·éfdolescentes de direitos básicos, como a
convivência familiar, o acesso à escola e à saúde.

As pessoas precisam saber que comportamentos anoP.
mais,.. como a exploração sexual de crianÇas- e adolescentes, não

pa~ desapercebidos. Serão semPre dívulgados e condenados pela sociedade.

Não é possível afinnar, com precisão, o número exato dessas meninas e meninos envolvidos em sitUação de prostituição,
até porque a estimativa de que existem no Brasil soo mil meninas
prostitutas tem sido contestada Mas não é preciso estimativas

para gerar indignação em cada ser humano que preserva o valor
da vida, para considerannos que esta modalidade de violência
contra criariças e adolescentes é uma grave violação dos direitos
humanos e das liberdades individuais, preconizadas pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente e pela COnstituição Federal.
Esse grave problema que a sociedade modema enfrenta,
gerado dentro da própria família desses jovens, nos faz recordar

da frase do poeta (caetano Veloso) que deve Ser um ponto de interrogação e de reflexão da sociedade, quando se encara a realidade da exploração sexual de meninas a meninos brasileiros: •Al-

guma coisa está fora dá ordem .. :
Quando crianças e adolescentes são utilizados. em plena
luz do dia, muitas vezes incentivados pela própria familia, como
mercadorias para serem explorados, urge que a sociedade não

se mobilize,

confrontando esta realidade condenando-a vigorosa-
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Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
· - - carJeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Bel/o Parga.
.;
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos por vinte
minutos.
O SR. JÚUO CAMPOS ~PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discur50. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é costume dos
políticos mato-grossenses ocuparem a tribuna do
Senado Federal para trazer denúncias de fatos ocorridos em nosso Estado. Mas, lamentavelmente, temos que abrir uma exceção na tarde de hoje e registrar nos Anais do Senado uma notícia publicada na
edição de hoje, 21 de agosto de 1996, do serifssimo
Diário de Cuiabá.
Diz ojomal:
'Energia: Dante pode decretar calamidade pública'.
Vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
a barbaridade dessa notícia.
'O Governador Dante de Oliveira disse
ontem que poderá decretar estado de calamidade pública no Estado como forma de
abrir brechas na legislação que permitam a
dispensa de licitação para a construção de
uma usina termoelétrica em Cuiabá pela
empresa norte-americana Enron Eletric Power. A medida extrema seria tomada em virtude da decisão do Governo Federal de exigir, acatando orientação do Tribunal de Contas da União, a realização de licitação para
a obra, o que atrasaria o cronograma, impedindo que a usina entrasse em operação em
97, quando se agravará o racionamento de
energia no Estado, principalmente na Grande Cuíabá. A Lei n• 8.666/93, que regulamenta as lic~ações, prevê a dispensa em
casos excepcionais. O gerente-geral da Enron no Brasil, o norte-americano Kirk Cherr,
garantiu ontem que a empresa entregaria o
primeiro módulo da usina em doze meses.'

mente, além de _exigir dos poderes públicos providêndas.
Era o ·que tinha a dizer.
Sala das Sessões. 21 de agosto de 1996. - Senadora Benedita da Silva.

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Samey, Presidente.

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um
fato como este é muito grave, principalmente quando parte de um Governador de Estado que, para evitar uma decisão do Tribunal de Contas que obriga a
uma lic~ação pública, decretará estado de calamidade apenas para que haja dispensa de licitação.
Nós, hoje mesmo, comunicaremos o assunto
ao Tribunal de Contas da União e ao Procurador-
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Geral da República, interpelando. lhes quanto ao fimdamento nessa notícia, porquanto é caso de inquérito por um processo de responsabilidade pública e
até mesmo de cadeia. Onde já viu, em uma obra de
mais de US$300 milhões, não se fazer a licitação
necessária? Para não cumprir a Lei Federal, o Go.
vemador de Mato Grosso prega, de viva voz, uma
calamidade pública inexistente. Tudo isso para que
haja a dispensa de uma obrigação administràtiv;t
que favorecerá uma empresa norte-americana que,
de bandeja, deseja a vitória sem a devida licitação
pública ou mesmo sem uma concorrência internacional, se for o caso.
Já havia advertido o Governador de Mato
Grosso e à Assembléia Legislativa, que permitiu
essa· concessão, de que qualquer iniciativa nesse
sentidp necessitaria de uma concorrência, mesmo
que fosse de caráter internacional, porque empresas
que fornecem equipamentos para geração de energi;>. termoelétrica ou a gás existem às centenas no
mundo. Então, não se pode dar uma de mão beijada. E agora, a decisão surgiu por quê? Vejam V:
Ex'S o que disse o editorial:
"Mato Grosso poderá decretar estadO
de calamidade pública para abrir precedenIE1S à construção da Usina Termoelétrica, segunçlo o Governador Dante de Oliveira. Inicialmente a geradora de energia teria uma
capacidade de 100 megawatts movida a
óleo diesel, a partir de I 997, e em 1999 seriam 450 megawatts, movidos a gás boliviano. O gerente-geral da Enron Eletric Power
do Brasil, Kirk Scherr, garantiu que a empresa tem condições de em 12 meses· entregar
o primeiro módulo da usina, o que afastaria
o fantasma do racionamento de energia.
A medida do decreto _e outros argumentos estão previstos na própria Lei n•
8.666/93, bastante criticada pelo Governador Dante de Oliveira."
Ora, é uma lei de licitação que o Congresso
Nacional aprovou e que foi relatada nesta Casa com
murro brilhantismo pelo competente e honesto Senador Pedro Sjmon. Essa lei de licitação evitou muita
corrupção nos últimos dois anos no Brasil, está em
vigor desde 1993, e as concorrências públicas baixaram muito de preço em nosso Pais depois de sua
aprovação.
"A legislação prevê a dispensa de licitação pública em casos de calamidade pú·
blica ou de comprovada capacidade técnica
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para execução da obra em relação aos demais pleiteantes. 'Estamos analisando qual
a melhor medida junto ao Governo do Estado, Cemat, Ministério das Minas e Energia,
Petrobrás e Eletrobrás, disse Kirk Scherr, fazendo questão de lembrar que o phncipal
objetivo de sua empresa é realizar a obra e
tratar com transparência a questão do preço
da energia elétrica que será cobrado do consumidor:•
·
Então, no instanfe em que o próprio Governador quer dispensar licitações, baseando-se numa falsidade - decretar calamidade pública-, meu Deus do
céu!... O Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República têm de tomar providências
imediatamente. Caso contrário, nosso Estado e nossó País estarão "empodrecidos", porque não haverá
mais respeito à lei, nem sequer pelo Governador de
um Estado da Federação brasileira.
Registro esse fato e, ao mesmo teiJlp~. solicito
ao Sr. Procurador da República, Dr. Geraldo Brindeiro, bem como ao Presidente do egrégio Tribunal de
Contas da União, Ministro Marcos Vinfcios, que tomem as devidas. previdências para interpelar o Governador no sentido de saber se ele fez essa declaração ou não, porque isso é caso até de cadeia:
· uma obra de R$300 milhões não pode ser entregue
a uma multinacional norte-americana sem licitação
pública.
Que sejam bem-vindas as multinacionais, sejam dos Estados Unidos, da China, da Europa, seja
de onde for, mas que venham dentro das leis brasileiras, respeitando uma lei que o Senado votou, que
a Câmara dos Deputados aprovou e que está hoje
em vigor, que é a nova lei da licitação pública no
Brasil. A Lei n• 8.666, de 1993, tem muitos erros,
apresenta muitas dificuldades, mas moralizou as
concorrências públicas neste País, haja vista que as
rodovias federais tiveram seus preços reduzidos em
m;tis de 40%.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro nos Anais desta Casa essas observações e
peço drásticas providências. Além disso, amanhã
mesmo estarei entrando com um pedido de informações junto à Mesa Diretora do Senado também no
sentido de acionar o Tribunal de Contas da União,
que é um órgão auxiliar desta Casa, para que possa
verificar o que está havendo de podre do reino da
administração pública de Mato Grosso.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado..
res, concluo o meu pronunciamento, pedindo ao
Presidente desta Casa, à Mesa Diretora do Senado,
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•. as providências cabíveis no sentido de saber se há
veracidade ou não. Se não há, o Governador terá de
se retratar perante a opinião pública mato-grossense, perante as leis brasileiras. É impossível um fato
como este: ter de decretar calamidade pública para
não tãzer uma licitação numa obra de mais de
U$300 milhões.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. JÚUO CAMPOS EM SEU DISCURSO:
ENERGIA:
DANTE POOE DECRETAR CALAMIDADE
O Go~emador Danre de Oliveira disse ontem que poderá
_ decretar estado de calamrdade pública no Estado como fonna de
abrir brechas na legislação que pennitam a dispensa de licitação
para a construção de uma usina terrnoeléctrlca em Cuiabá pela
empresa norte-ameriCana-Enron Eletric PoWer. A medida extrema
seria tomada em virtude da decisão do governo federal de Étxigir.
acatando orientação do Tribunal de Contas da União, a realização
de liCitação para, a obra o que atrasaria o cronograma, impedindo
que a usina entrasse efn operação em 97 quando se agravará o

radonamento de energia no Estado, princiPalmente na Grande
Cuiabá. A Lei

n 11
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Govemo do Estado, Cemat. Ministério das Minas e Energia, Petrobrás e Eietrobrás•. disse Kh1< Scherr, fazendo questão de lembrar que o principal objetivo de sua empresa é realizar a obra a
tratar com transparência a questão do preço da energia àlébica
que será cobrado do consumidor.

'<

Scherr explica ,ainda que a Enron vai cumprir a legislação
como qualquer outra empresa e que estes 8 meses de parceria
com a Cemat muito já se evoluiu, tanto que antas não se falava
em ral}lal de gasodUto para Cuiabá. Para eles e para os técnicos
brasJleiros a Idéia da usina ténn~91ébica e do ramal do gasoduto

é a mais viável e econômica safda encontrada para sa evitar o colapso de energia e o racionamento.
O governador Dante de Oliveira acrescentou que a decisão
final foi entregue ao Governo Federal e espera que eles encontrem uma· safda para

evi~ o racionamento de energia, demons-

trado na inauguração da Feira do Empreendedor, promovida pelo
Sebrae. que por precaução conta com um gerador móvel de ener·
gla elétrica da Cemat para evitar picos de energia ou a parallsação do evento por fattã. de luz. O evento foi aberto oficialmente ontem pelo próprio governador do Estado.

..

"

•auero elogiar a atuação da Enron no desenvolvimento
das alternativas. mas alerto que não tenho compromisso com ninguém, apenas desejamos

uma sOlução emergenclal que se durar

muito para ser tomada vai trazer conseqüências danosas para
todo o Estado·. frisoU o governador.

8.666/93, que regulamenta as licitações, prevê a

Dlretores da Cemat são confirmados

dispensa. e-m casos excepcionais. O gerente-geral da Enron no
Brasil, Kirk Sdlerr, garantiu ontem que a empresa entregaria o
primeiro módulo da usina em 12 me~s.

Tanto o Governo do Estado como a Eletrobrás e o BNDES
acertaram definitivamente indicação da nova diretorta da Cemat.
que terá como presidente o_Juncionário do Ministério das Minas e

Cuiabá, quarta-feira, 21 de agosto de 1996
Alternativas
DECRETO PODE VIABILIZAR USINA;
ENRON ASSEGURA OBRA EM UM ANO

Energia, Jaconlas de Aguiar e como diretor-financeiro, o se(Vidor
da El~trobrás. üncoln de Brito Xavier.
Pelo lado do Governo do Estado foram Indicados, Edno
Negrini que acumulará as funções de diretor técnico de Engenha-

ria e de Operações, e Adair Leite para a diretorfa administrativa

o

Fantasma do racionamento obriga a busca de

BNDES por enquanto não indicou ninguém, mas vai ter uma equi-

alternativas para evitar ex_igênclas da Lei de Licitações

pe de técnicos trabalhando constantemente na empresa para em

Mato Grosso poderá decretar estado de calamidade públt--

capara abrir precedentes. a construção da Usina Tennoelétrica,
segundo o governador Dante de Oliveira. Inicialmente a geradora
da 'energia teria uma capacidade de 100 megawatts movida a
óleo diesel, .a partir de 1997 e em 199g ·seriam 450 megawattsmovidos a gás boliviano. O gerente geral da Enron Elétric ?ower
do Brasil, Kirk Scherr;- gãraiitiU- que a empresa tem condições de
em 12 meses entregar o primeiro módulo da usina, o que afastaria o fantasma do racionamento de energia
A medida do decreto e outros argumentos estão previstos
na própria Lei n'l 8.666/93, bastante criticada pelo governador
Dante de Oliveira. A legislação prevê a dispensa de licitação pública em casos de calamidade pública ou de comprovada capacidade técnica para a execução da obra em relação aos demais
pleiteantes. •Estamos analisando qual a melhor medida junto ao

12 meses privatizá-la.
A Enron nãO

-se iilãnifesta a respeito do proc:esso de priva-

tização da Cemat. com quem formou uma joint-venture para instalaÇão do gasoduto e da usina tennoelétrica. Privatizada a Cemat,
terá que haver uma nova negociação com quem adquirir as ações
da empresa mato-grossense que passará naturalmente a ser sócio da Enron.
A posse da nova diretorla acontece no decorrer da próxima
semana e deverá contar com a presença do presidente da Eletrobrás, Rrmino Sampaio. O rrifnistro Raimundo Brito não confirmou
ainda presença

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o nosso Avulso
da Sessão do dia 21 de agosto traz um relatório importante, minucioso, detalhado, esquematicamente
organizado sobre as medidas provisórias em tramitação nQ Congresso Nacional.. E dá uma informação:
são 52 medidas provisórias tramitando no Congresso Nacional. Dessas 52 medidas provisórias, possivelmente já tenhamos mais de 200 reedições, ou
seja, elas já se multiplicaram por tantas outras porque, a cada 30 dias, u_ma vez que a sua vigência
completa-se, uma nova medida provisória, teoricamente, é editada.
De fato, trata-se de uma questão importante,
fundamental, de uma questão que eu diria estar no
própri_o nervo, no cerne do processo democrático
brasileiro. E eu não poderia deixar de falar sobre
Jsso, _uma vez que recebi do meu partido este volumoso e alentado conjunto de propostas, resultante
do trabalho da Comissão Especial e da COmissão de
Constituição, Ju§tiça e Cidadania, a respe~o das
medidas provisórias.
Em reunião da nossa bancada na última sema-'
na, tomou-se uma decisão conjunta, majoritária e,
mais do que isso, unânime entre os presentes: a designação do meu nome para relatar esse projeto ou
esse conjunto de projetes de emendas constitucionais, relatiVos às medidas provisórias.
São quase 500 páginas de estudos dos Srs.
Senadores. A Comissão Especial teve como relator
o brilhante Senador Josaphat Marinho. um dos mais
renomados juristas dentro e fora do Congresso Nacional, um homem que tem um protundo conhecimento do texto da nossa Const~ição. Embora S.
Ex" não tenha sido Constituinte, é um dos maiores
constitucionalistas que esta Casa já conheceu.
Este trabalho coordenado teve uma conclusão,
ou melhor, um primeiro momento, um primeiro patamar de decisão, que culminou com uma proposta de
alteração da Constituição. Esta proposta basicamente visa inverter o. õnus, inverter o lado ativo no processo de aprovação ou reprovação das medidas
provisórias.
Basicamente, o que decide ou o que propõe a
Comissão é que as medidas provisórias, uma vez
completados· não mais 30 dias, mas 60, deixem de
ter vigência, percam a suà eficácia desde a data original e primacial da sua publicação caso não sejam
votadas ou apreciadas pelo Congresso Nacional.
Esta é uma questão, Sr. PresldEmte, Sr"s e Srs.
Senadores, que não pode ser objeto de uma reflexão superficial e frágil. Há que se fazer um estudo
alentado, acurado, detalhado, criterioso e, sobretu-
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do, responsável perante o País, perante a História,
perante a Constituição brasileira, perante o Poder
Executivo e o Poder Legislativo. Esta é uma questão
nossa, dos Congressistas 'com o Presidente da•República, mas, por trás disso, estão todas as guestões em tomo das quais o País vive os seus dramas
diários, os seus dramas comuns e mais permanentes.
Hà medida _provisória !?Obre assistência social;
há medida provisória sobre vencimentos de servidores; há medida provis3ria sobre mensalidades escolares; há medidas provisórias sobre planos econõmi- cos que mexem com taxas de juros, que mexem
com a vida das pessoas; há medidas provisórias sobre a organização de autarquias e fundações; há
medidas provisórias tratando do Programa Nacional
de Desestatização, ou seja, tratando da questão da
privatização das empresas estatais; há medidas provisórias tratando do Plano de Seguridade Social do
servidor público civil ativo; há medidas..prpvisórias
tratando sobre o Imposto de Produtos Industrializados, afetando diretamente as empresas; há medidas
provisórias sobre o PJS - Programa de Integração
Social; há medida provisória que altera complementarmente o Plano Real; há medidas provisórias que
tratam sobre amortização, juros e outros encargos
·decorrentes da extinção ou dissolução de entidades
da administração pública federal, de como fazer os
pagamentos, em que termos, em que condições e
em que prazos; há medidas provisórias sobre servidores militares federais; há medida provisórias que
dispõe sobre o FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador; há medidas provisórias que tratam da gratificação de desempenho de atividade de fiscalização e
que mexem diretamente com os fiscais relativos ao
desempenho e proteção do võo, portanto, afetam a
vida daquelas pessoas que viajam. Enfim, quando
nós, aqui, Senadores e Deputados, estamos tratando deste tema, não estamos tratando de uma questão_ puramente formal; não apenas de uma questão
reStrita este mundo supraformal, do poder das estruturas políticas, dos órgãos de decisão, mas estamos tratando da vida comum, da vida diária, da vida
permanente, daquilo que há de mais meridiano e
elementar em cada cidadão, que é o seu salário, os
juros que ele paga, a sua vida, enfim, a mensalidade
escolar do colégio do seu filho etc.

a

_Portanto, não estamos aqui falando meramente
de questões supraformais ou institucionais. Estamos
tratando aqui do nervo central da vida do Pafs. AquL
se tomam as decisões de conteúdo e forma, decisões que afetam a vida das pessoas. Esi8 .; ;;,.,-, traba-

Agosto· de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

lho que não pode deixar de ser amplamente democrático e consultivo. Ou seja, não creio que o Senado possa partir para esta decisão sem antes ter uma
interlocução válida, correta, adequada, equilibrada e
interdependente com o Executivo.
Não creio que haja dependência nem a mais
absoluta independência, Dependência não pode haver, pois subordinação e submissão vulnerabilizam a
nossa Instituição. Mas, ao mesmo tempo, a independência do ponto de vista político não é a independência do ponto de vista formal, do ponto de vista institucional. Do ponto de vista institucional, temos, sim, uma interdependência com os demais poderes, inclusive com o Executivo. •
.E, para isso, ou seja, para atender ao princípio
da interdependência, não é possível restabelecer
_esse sistema, renová-lo ou reformá-lo sem que se
dê voz, pelo menos, ao Poder Executivo, que é parte
interessada, que foi eleito pela maioria da população, que tem, portanto, soberania eleitoral e política
para tomar decisões, e que foi eleito na vigência dõ~
COJ1Stituição que aí está. Evidentemente, eleito também para reformar a Constituição. Mas para reformar a Constituição a partir de decisões que sejam
integradas, abrangentes, e, mais do que integradas,
integradoras dos diversos poderes. Tenho a impressão de que nos cabe ouvir não só a Presidência da
República, inas também os representantes do Supremo Tribunal Federal.
Quando a bancada do PMDB me entregou
essa tarefa, que considero sobretudo honrosp., mas
inequivocamente muito diffcil e complexa, disse-me
claramente que desejava ver esse assunto resolvido
num prazo o mais breve possível, ou seja, há o desejo político da bancada do PMDB de reformar o instituto das medidas provisórias. Essa mesma bancada me cobra um prazo para apresentar o parecer e,
portanto, para criar as condições de resolutividade.
Não creio, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que seja possível tentarmos tergiversar ou levar
o assunto para um futuro não conhecido ou para
uma situação indefinida. Essa é uma posição política
tomada pela bancada do PMDB, e a ela devo atender. Evidentemente, atenderei. No entanto, deixei
bem claro à· bancada do meu partido que o relatório
e o parecer que eu produziria seria a resultante desse conjunto equilibrado de interesses interdependentes do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.
Embora sejamos atores extremamente interessados, participes dessa questão, talvez sejamos os
atores que operam mais diretamente a questão da
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medida provisória, ela não é exclusivamente do nosso âmbito, da nossa órbita. A medida provisória é
também da órbita, da esfera do Poder Executivo e
do Poder Judiciário.
Desejo manifestar claramente esse desejo. de
criar as condições de audiência plena dessas partes
para que possamos avançar. As medidas provisórias, todos sabem, foram inclufdas na Constituição
quase como que uma reprodução perfeita e exala do
modelo que exiSte na constituição italiana. No art. 77
da constituição da Itália,' artigo que praticamente
transplantamos para a Constituição brasileira em
1988, claramente se estabelece o princípio da vigência da medida provisória, caso não haja apreciação
e votação dela no prazo determinado. Quer dizer, as
medidas provisórias lá são tratadas do mesmo modo
cómo são tratadas hoje no Brasil: se o Congresso
não as vota, elas vigoram. Mas isso ocorre em um
país cujo regime é pa~amentarista. Também é preciso reconhecer esse lado.
.~ ,
Há outro pafs, a França, que tem um regime de
semipresidencialismo ou de semiparlamentarismo,
em que isso ocorre. Eu diria que é mais parlamentarista que presidencialista, embora a percepção extema é a de que o presidente da república tem mais
poder que o primeiro-ministro. Essa é uma percepçãó dos países estrangeiros que se relacionam com
a França, já que o presidente tem o papel de chanceler. É ele que se incumbe da política externa e,
geralmente, aparece mais para o exterior. Muito
pouco, para esse fim, se vê a figura, a presença, do
primeiro-ministro. De qualquer maneira, é importante
registrar que na França também há um sistema de
medidas provisórias basicamente igual a este, que é
o sistema das chamadas ordonnances.
Consuitamos a Constituição da Itália e vimos
lá, no art. 77, os chamados provvedimenti provvisori com forza di Jegge, medidas provisórias com
força de lei, e as reproduzimos exatamente como
tais em nossa Constituição. No entanto, é importante
chamar a atenção para o fato de que tanto a França
quanto a Itália são países de regime parlamentarista. Lá o check and balance, quer dizer, o freio e
contrapeso do sistema de poder não depende do
sistema das medidas provisórias em.si, mas do regime de governo. Ele se estabelece, isso sim, pela força política do parlamento que pode, por meio de
voto de desconfiança, derrubar todo o gabinete de
ministros.
Na Itália, por exemplo, se uma medida provisó~
ria edítáda pelo gabinete, pelo colegiado de ministros vier com o conteúdo do voto de confiança e a

00234.

ANAlS DO SENADO FEDERAL

maioria do parlamento italiano Votar contrariamente,
isto é, pela derrubada da medida provisória, cai o
governo. Demitem-se os ministros, que vão para
casa, e outros ministros passam a compor o Governo. Isso-leva a uma conseqüência inevitável: são extremamente raros - já ocorreram, mas são muito raros - os casos em que o poder executivo, ou seja, o
governo, que executa as ações de governo, contraria o parlamento na edição de uma medida provisória É muito raro que isto aconteça, porque quando o
parlamento repudia uma medida provisória ele está
também repudiando o governo. Então, o governo do
regime parlamentarista, que tem enorme relação,
uma enorme dependência, um enorme vínculo com
o parjamento, tem um cuidado enorme na edição de
medidas provisórias e só o faz sob o consentimento
_prévio e adrede estabelecido entre os diversos partidos políticos que compõem a maioria.
Sr. Presidente, Sr"s e Sffi. Senadores, isso significa dizer algo. muito simples, mas da mais absoluta importância: medidas provisórias são próprias d~
um ~egime parlamentarista.
· Infelizmente, é preciso reconhecer que cometemos um erro na Constituinte. Havia duas comissões
na Assembléia Nacional Constituinte tratando dessa
questão: a Comi~ :o do Poder Legislativo e a Comissão dÕ Poder Executivo. Esta última encerrou
previamente· o seu trabalho, optando, na primeira
fase, pelo regime parlamentarista Ora, subordinados à idéia de que a Constituição de 1988 iria prevalecer com base no modelo parlamentarista, a Comissão do Poder Legislativo resolveu aprovar o sistema
de medidas provisórias. Com isso, permaneceu o regime parlamentarista com a edição de medidas provisórias. Somente quando chegou a última fase de
votação, a votação em plenário, houve uma reação
política dos que eram contráriqs ao regime parlamentarista, que, isoladamente, fizeram uma emenda
para retirar o modelo parlamentarista e incluir

nova~

mente o regime presidencialista na Constituição.
Isso foi feito. No plenário, foi vitoriosa a idéia do presidencialismo.
No entanto, como a emenda, isoladamente,
tratou apenas da questão da estrutura de poder e
não mexeu em todo o texto que tratava do Poder Legislativo, Já ficou intocável o instituto das medidas
provisórias, e acabou prevalecendo o regime presidencialista.
Criamos realmente uma situação esdrúxula, de
uma ambigüidade desconhecida, que é, de um lado,
um regime presidencial, um regime unívoco de poder, expressado na figura única do Presidente, e, de
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outro, a adoção de medidas provisórias com força
de lei para serem apreciadas pelo Poder Legislativo.
Não quero dizer, Sr. Presidente, .que isso t("nha
sido o gue mais tisnou, o que manchou ou o que
submeteu a crnicas esta Constituição. Mas verdade que de lá para cá muitas crfticas têm sido feitas
por renomados juristas em relação a isso.
Hoje vigoram 52 medidas provisórias, mas o
seu número chega a cerca de 850, desde que foi
promulgada a ConstittJição de 1988. É possível dizer
que cerca da metade disso refere-se a reedições. Eu
não quero, de forma nenhuma, fazer crítica a este,
àquele ou àquele outro governo. Todos os governos
usaram largamente as medidas provisórias, todos. O
primeiro a usá-las, no período pós-constituinte, foi o
G9vemo José Samey, que estava no final do seu
mandato presidencial, num momento de grande
transição, era obrigado usar e as usou. O Governo
Coilor também as usou largamente. O Governo Itamar Franco, que foi um governo breve, édilbu, individualmente, mais medidas provisórias do que o Governo Fernando Henrique. Embora tenhamos hoje
um grande número de medidas provisórias contabilizadas, -individualmente consideradas, elas chegam a
52. Como há reedição todo mês, o número deve
.. chegar a 300, a 400, não sei quantas medidas provisórias. Também não me preocupo muito com essa
estatfstica, porque os problemas relativos às estatísticas, no_ que tange às medidas provisórias, são bastante consideráveis. Basta dizer que no ano de 94
nós tivemos 406. medidas provisórias, mas só 102
delas foram individualmente consideradas ou propriamente dnas. As 304 restantes foram reedições.
Ri:ar contabilizando essa estatística do total
das medidas provisórias é um uso instrumentalmen-·
te político muito inadequado. Não vou entrar nesse
detalhe. Uso esses números apenas para demonstrar que o problema está aí e chamou a atenção da
Bancada do PMDB, que tomou uma decisão. Se há
algo que chama a atenção nas estatfsticas é o fato
de que o número de reedições é sempre muito maior
do que o número de medidas provisórias editadas.
Em outras palavras, isso signffica dizer que, como o
Congresso não aprecia no prazo de 30 dias, o governo reedita, ou é obrigado a reeditar subseqüentemente, consecutivamente, as medidas provisórias
ao longo do tempo.
Se temos, hoje, 300 ou 400 medidas provisórias, não sei; mas 52, individualmente, unitariamente, foram consideradas. Nessas estatísticas, o restoé puramente reedição. E isso traz para nós do Congresso Nacional - Senado e Câmara - uma enorme

e

a
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culpa no cartório, uma enorme responsabilidade,
uma grave culpabilidade. Com6 não apreciamos as
medidas provisórias no prazo, temos consentido a
sua reedição.
Então, se de um lado é possível dizer que tem
havido uso exagerado, extremado de medidas provisórias, seria incorreto e até constrangedoramente
contrad~ório não ver que também há algo chamado
absenteísmo; há uma ausência, uma omissão ·do •
Congresso na apreciação das medidas provisórias.
Então, são os dois lados dessa questão que não podem deixar de ser encarados de frente. •
É preciso estabelecer uma regra mais saudável, apta e adequada ao regime presidencialista?
Sim,. sem dúvida, mas é necessário também impor
ao CoQg~esso Nacional um sistema de participação,
- de atuação, de operatividade. Se o Congresso Nacional não for operativo, atuante, eficaz, fica constrangedoramente controverso, Sr. Presidente, permanecermos gritando, esbravejando contra as medidas provisórias, deixando registrado no dia-a-dia
que. o Congresso não as vota, porque não as apre,Cia,-não as considera, não as analisa, não as debate, porque se omite.
Então, para que cheguemos a esse processo,
a esse d~bate, cheios de razão e tomados da maior
e mais sol~ne convioção, temos que também criar
mecanismos que façam o Congresso Nacional ser
mais atuante e participativo.
Nesse sentido, há dois anos, apresentei uma
proposta à Bancada do PMDB, objetivando a criação
de uma Comissão· espeCial de Caráter temporário,
mas de lunciónatnento regular e quase permanente,
na mesma modelagem da Comissão de Orçamento,
que é também uma Comissão temporária; ela não
está entre as Comissões Permanentes da Casa. É
temporária; só existe até votado o Orçamento. Mas,
como tem Orçamento todos os anos, acaba-se
criando a necessidade de in~ir a Comissão de Orçamento, nomear os seus integrantes e instalar esta
Comissão anualmente. ESta mesma sistemática aplicaríamos a uma Comissão especial de apreciação
das medidas provisórias.
Proponho que sejam 25 Senadores e 25 Deputados. Alguns querem menos: 17 Senadores e 17
Deputados. Não creio que esse número seja algo
tão decisivo. Considero que quanto maior for o número de deputados e senadores, maior será a representatividade, nessa comissão, dos pequenos partidos, dos menores partidos ou dos partidos com menor representação. Uma comissão muito pequena
estre~ a participação e não permite que os partidos
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com representação mais limitada possam ter o seu
percentual vivo, consistente de presença. Eu preferiria 25, mas há quem propugne um pouco menos.
Essa é uma questão a ser, do meu ponto de vista,
bastante considerada e discutida.
..,
Essa comissão, integrada por um determinado
número de senadores e igual número de deputados,
teria a incumbência, como tem a Comissão de Orçamento de apreçiar só a l,.ei Orçamentária, de só
apreciar medidas provisórias. Portanto, todas as medidas provisórias teriam um fórum permanente, onde
a comissão se reuniria, certamente, toda semana.
Vejo o meu Líder, Senador Jader Barbalho,
protestar contra as comissões mistas, o que me impressiona muito. S. Ex" protesta com razão, porque
nomeia os representantes das comissões mistas. Eu
mesmo sou relator, creio, de quase uma dezena de
medidas provisórias. Nas não temos fórum, não temos lugar, não temos um hâb~t. não temos uma situação para apresentar nossas propostas e- debatêlas. Por quê? Porque essas comissões mistas, como
são nomeadas a centenas, já que há centenas de
reedições, perderam a sua validade, o seu conteúdo
e até a sua motivação e não se reúnem.
O Líder Jader Barbalho tomou uma decisão
pessoal, como Líder, inclusive apoiado pela nossa
Bancada, de não mais indicar membros de Comissões Mistas para apreciação de medidas provisórias,
embora a Mesa - cumprindo o Regimento - esteja
dando cobertura, ao designar os membros do meu
Partido, o PMDB.
As Comissões Mistas falharam, esvaziaram-se,
não têm funcionalidade, não têm eficácia, não têm
. conseqüência, estão sem resolutividade.
Queio trazer este debate: por que não criarmos
essa comissão? Mista, sim; especial, sim, por ser
esta semelhante à Comissão de Orçamento; embora
com seu catâter de comissão não permanente, tem regularidade, porque será obrigada a ser in~ída praticamente todos os anos. Só não será instalada no ano
em que não houver mais medidas provisórias sendo
ed~adas por qualquer governo, presente ou futuro.
Mas como eu sei - e todos sabemos - que, na prática,
medidas provisórias ainda virão em gmnde número, a
existência de uma Comissão dessas assegura participação dos partamentares e os obriga a se debruçarem
sobre a questão, pois iérão um local próprio, um fórum
adequado para apresentar emendas e debatê-las.
Terá um Relator designado e, a cada semana, ali será
o ambiente de debate e discussão dessas medidas. -·
Há quem diga - é uma tese que já ouvi e devo
registrar- que esta é uma Comissão muito perigosa,
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porque terá muito poder, que o seu Presidente será
um homem muito poderoso no Congresso Nacional.
Mas também são poderosos os Presidentes da Comissão de Constituição, JustiÇa- e Cidadania e da
Comissão de Economia do Senado FederaL Isso faz
parte do jogo da estrutura de poder. Há quem diga
que este poder demasiado dado a uma comissão é
pouco recomendável.
Não sei, Sr. Presidente, se esta é uma questão
tão relevante. Não sei se isso é um fator impediente
para se pensar, detida e reffetidamente, a respeito
da criação desta Comissão Especial para apreciação das medidas provisórias, uma comissão regular,
embora não permanente. Ou seja: a cada ano, ela
será instituída e instalada, tal como é instituída e instalada, com designação de novos membros, a cada
.ano, a Comissão de Orçamento.
O Sr_ José Eduardo Outra - Senador José Fogaça, permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. _JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra,
concedo o aparte ao Senador José Eduardo Outra. ,
• O Sr. José Eduardo Outra - Senador José Fogaçá, V. Ex• está fazendo um pronunciamento que
considero bastante importante e que se relaciona,
inclusive, com o pronunciamento que fiz ontem. Por
isso, pretendo contribuir também para este debate.
V. Ex• tez-um histórico da inclusão das medidas provisórias na nossa Constituição, o que é absolutamente correto •.V. Ex' tem participado ativamente da
elaboração dessa nossa Constituição. A meu vPr,
existem, no entanto, algumas questões que mere-cem um aprofundamento maior. A primeira coisa
que deve balizar esse debate que se desenvolve no
Senado é que, do jeito que está, não pode continuar.
Esse é o primeiro consenso que deve haver nesta
Casa. Não tenho a ilusáo de que seja possível aprovar uma emenda constitucional, nesta Casa ou na
Câmara dos Deputados, sem haver um mínimo de
concordância do Poder Executivo com relação à matéria. Embora isso não devesse acontecer, a realidade é que a vontade do Executivo se impõe. Aprovar
uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos
nas duas casas e votação em dois turnos, enfrentando a oposição do Executivo, é sonho. Gostaria ainda
de relativizar- a culpa do Congresso Nacional. É lógico que, enquanto instituição, o Congresso deve assumir a sua culpa, em primeiro lugar, porque o Congresso não vota as propostas de modificação do
atual quadro e, segundo, que o Congresso não vota
as próprias medidas provisórias. Mas o Congresso
não vota a medida provisória em função de uma
ação do Executivo aqui nó Congresso. Mantida a
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atual prática., é mais interessante para o Executivo
não votar as medidas provisórias, porque com algumas delas pode até correr o risco de perder. Então,
é mais cômodo utilizar a sua maioria para não votar.
O .caso mais concreto é o da medida provisória, se
não me engano, a mais antiga, aquela que modifica
a Lei n• 8.031, do Programa de Desestatização.
Essa medida provisória está relacionada à questão
da privatização e da remodelação do setor elétrico
brasileiro. Se ela· for votada por algum mau humor
do Congresso Nacional em relação ao Executivo,
vier a ser rejeitada, claramente estará comprometido
um pro-grama que, independentemente do mérito, é
o programa do Executivo. Então, ele prefere não votar, assim como outras, salário mínimo, por exemplo.
Então, eu queria relatiltízar. Embora formalmente a
responsabilidade seja da instituição Congresso Nacional, essa omissão se dá em função da ação das
Lideranças do Governo _nesta Casa. Em segundo lugar, em relação à operacionalidade, com;prdo que
se tem que encontrar um meio de dar agilidade ao
Congresso quanto à questão da medida provisória .
Penso que a proposta de V. Ex', de uma Comissão
Mista, pode contribuir mas, a meu ver, também não
resolve. A grande maioria das Comissões não se
reuniu e não emitiu parecer, mas existem algumas
· que
reuniram, emitfram parecer, projeto de resolução, e também essas não foram votadas. Então,
sugiro que - não tenho uma proposta pronta e acabada - façamos uma revisão nessa história de sessão conjunta do Congresso Nacional, porque o Congresso não tem deixado de votar somente medidas
provisórias. Esse instituto da sessão conjunta do
Congresso Nacional está-se mostrando inoperante.
Dei o exemplo ontem de 66 vetos, que são apreciados em sessão conjunta do Congresso Nacional,
que o Congresso não votou; temos vetos de 1993. O
Congresso Nacional, salvo engàno, neste anó não
fez nenhuma sessão com quorum, não se reuniu
para apreciar nenhum veto; deve ter votado umas
três ou quatro medidas provisórias em que havia
acordo; houve uma sessão para votar a LOO, com
votação simbólica e houve uma sessão para votar o
Orçamento do ano passado, também com votação
simbólica, porque concretamente não existe nenhum
mecanismo para cobrar a presença dos parlamentares nas sessões conjuntas do Congresso Nacional.
A Constituição estabelece - e a partir daf, inclusive,
pos5ibilitou-se estabelecer o instituto do desconto de
saláiio dos parlamentares - a obrigatoriedade de o
Deputado comparecer a um percentual de sessões
da Câmara; estabelece uma obrigatoriedade de o

e,

se

Agosto. de 1996

ANAIS DO SÊNADO FEDERAL

Senador comparecer a um percentual de sessões do
Senado, sob o risco, inclusive, de cassação de man. dato; mas a Constituição não prevê essa obrigatoriedade nas sessões conjuntas do Congresso Nacional. Não-sei se não seria o caso de caminharmos no
sentido da extinção desse instituto que, na prática,
está-se tomando inoperante, e se estabelecer, tanto
para vetos como para medidas provisórias ou para o
Orçamento, a apreciação com prazos de maneira
separada na Câmara e no Senadoc Penso que isso
contribuiria, dentro dessas sugestões visando à operacionalidade das ações nesta Casa, para dar agilidade. De qualquer forma, eu gostaria de congratular-me com o pronunciamento de V. Ex'. Sei que V.
Ex' e?tá - usando um termo popular - com um 'abacaxi nas mãos•, em função daquilo que disse inicial_mente, pois V. Ex" terá que conseguir costurar um
parecer que interesse à instituição, mas que não tenha o veto do Executivo. Acredito que V. Ex' tem
toda capacidade .Pat:a fazê-lo e desejo-lhe boa sorte,
mas, sinceramente, espero que, neste ano, primeirq
no Senado e depois na Câmara, haja uma conclusão palatável para todos os setores que estão envolvidos nessa discussão. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador José Eduardo Outra. São muito judiciosas, muito
ponderadãs, muito corretas as observações de V.
Ex". Vou até tentar acrescentar algo ao que V. Ex'
disse. Não creio que venhamos a resolver o problema das medidas provisórias apenas extinguindo a
reunião congressual das duas Casas. De qualquer
forma, parece-me que essa é uma questão que V.
Ex" também admite. V. Ex" é cje um Partido de oposição, faz uma oposição honesta, consistente, nesta
Casa e também reconhece que é responsabilidade
nossa, é também culpa do Congresso Nacional que
o Congresso Nacional não esteja se reunindo; no
caso, V. Ex' acrescenta um elemento dizendo que
não se tem reunido porque o Governo Federal não
tem estimulado, não tem pressionado ou não tem
exigido.
Ora, em primeiro lugar, vamos reconhecer que,
se é do inieresse do Governo, ele não tem qualquer
razão para ficar estimulando ou motivando os Parlamentares a se posicionarem contra ele, Governo.
O Sr. José Eduardo Outra - Permita-me sOmente precisar algo. Na verdade, o que coloquei é
que o Governo tem estimulado o Congresso a não
se reunir. Não é uma ação do Poder Executivo no
sentido do funcionamento do Congresso Nacional.
Estou registrando que o Poder Executivo tem feito
ação em sentido contrário. E é lógico que a respon-
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sabilidade não é daquele Poder enqu.anto instituição.
A responsabilidade é das Uderanças do Governo
que são membros do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu até entendo, mas
preferi traduzir da outra forma, çlizendo que o Gol(erno não estimula e não que o Governo intervém contra, pois se aceitarmos a tese de que ele intervém
. contra qualquer coisa e interfere nessas decisões,
estamos também quebrando o principio da harmonia
da interdependência dos Poderes. Então, fico com a
tese de que o Governo nâo tem ajudado na aprovação de medidas provisórias. Não tem ajudado, é verdade, mas não podemos depender de ajuda do Governo para tomar iniciativas congressuais e Iegfferante5. Temos que ser produtores de legislação, por
nossa iniciativa e por nossa operatividade, que acredito ser o que está faltando.
Tenho a impressão de que não haverá, Senador José Eduardo Outra, de parte dos demais Senadores, tanta inclinação, como a de V. Ex', .pata remeter medidas provisórias para aquele processo tradicional, normal, convencional e constitucional de
iniciativas do Poder Executivo que começam na Câmara e, depois, vêm para esta Casa. V. Ex' vai ouvir, de mais de dez Srs. Senadores aqui, o mesmo
discurso que se tem repetido insistentemente: que a
Cãmara demora, que a Câmara atrasa, que a Câmara tergiversa, manipula e, depois, entrega o projeto
para o Senado, na undécima hora, para que nós, em
48 horas, tenhamos que aprová-lo, sem refletir, sem
debater, pressionados até pela opinião pública, ou
pela imprensa, ou pelos setores interessados.
Então, creio que também haverá resistência a
esta tese de fazer .com que a medida provisória se
transforme num projeto de lei, mesmo que em regime de urgência, entre na pauta da Câmara, seja
apreciada e venha para o Senado. Isso implicaria
uma perda de poder do Senado, porque o Senado
hoje é parte igual na decisão das medidas provisóri~. É parte igual; não é parte revisora, portanto,
mexe também numa questão de estrutura de poder
do Senado dentro do Congresso. Creio que esse debate é da maior importância, a contribuição de V.
Ex" é excepcionalmente positiva. E creio que vamos
discutir mais.
·
Recebo sinais do Sr. Presidente de que devo
concluir. De qualquer maneira, encerro agradecendo
ao Sr. Presidente pela enorme tolerância que nos
deu com a elasticidade de tempo para que pudéssemos debater o assunto.
-·
Apenas registro finalmente, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que eu, de minha parte, tenho a
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mais decidida intenção de apresentar esse parecer
no devido tempo, ou seja, em breve, muito antes evidentemente do encerramento desta Sessão Legislativa. Apenas espero que as partes~ interessadas, tanto nós Congressistas como o Poder Executivo e quiçá o Poder Judiciário, tenham também semelhante
, boa vontade e intenção de chegar à bom termo.
Obrigado, Sr. P!'eSidente.
o-sR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercfcio, Senador Casildo Maldaner.

"C

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 184, DE 1996
Altera dispositivos do Código Penal
·(Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro
de 1940), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° código Penaf- Decreto-Lei n• 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com ~
segiJintes alterações:
· Arl 107.....................:....- .............................. _
Vil - revogado;
VIII - revogado;

o·

Estupro
Art. 213. Constranger alguém à relação sexual
de qualquer natureza, completa ou não, mediante
violência ou grave ameaça, real ou presumida, ou
mediante fraude, com ou sem a oposição do ofendido:
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 1O (dez) anos.
Parágrafo único. O inquérito policial e a ação
penal não dependem de exame de corpo de delito
no ofendido, quando o crime é praticado mediante
grave ameaça ou fraude.
Ofensa sexual
Arl 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, real ou presumida, ou mediante fraude, com ou sem a oposição do ofendido, a
praticar ou permttir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da relação sexual:
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 1O (dez) anos.
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14
(quatorze) anos:
Pena ..:~reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos.
Art. 215. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 216. Revogado.
Art. 217. Revogado.

~
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Corrupção· de Menores
Arl 218: Corromper ou facilttar a corrupção de
pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a pqticá-lo
ou a presenciá-lo:
Pena- recr~são, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Rapto violento ou mediante fraude
Arl 219. Raptar alguém, mediante violência,
grave ameaça 0\1 fraud!!, pa_ra fim libidinoso:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Arl 220. Se o raptado é maior de 14 (quatorze)
anos e menor ile 18 (dezoito) anos e o rapto se dá
com seu consentimento:
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Diminuição da pena
Arl 221. É diminufda a pena de um terço, se o
agente, sem ter praticado com o ofendido qualquer
ato libidinoso, o restitui à liberdade ou o coloca em
lugar seguro, à disposição da famflia
• "'
Concurso de rapto e outro crime
Arl 222. Se o agente, ao efetuar o rapto, ou
em seguida a este, pratica outro crime contra o raptado, aplicàm-se. cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a cominada ao outro crime.
--~-------···-···--··-·····----·-····-··--··--··········

Art 225. Nos crimes definidos nos capítulos
anteriores, procede-se mediante ação pública incondicionada.
Parágrafo Único. Na apuração dos crimes a
que se refere este artigo, será assegurado sigilo obrigatório no inquérito policial e nos procedimentos judiciais.
Aumento de pena
Art 226. Observado o limite de 30 (trinta) anos,
a pena é aumentada:
1 - de quarta parte, se o crime é cometido
como concurso ou com a participação de duas ou
mais pessoas;
11 - de metade:
a) se o agente possui relação de parentesco
com o ofendido, em linha rele ou colateral, consangüíneo, afim ou civil, até o quarto grau;
b) se o agente é cônjuge ou companheiro do
ofendido ou se o ofendido possui relação de parentesco a que se refere a alínea anterior com o cônjuge ou companheiro do agente;
~c) se o agente é tutor, curador, preceptor ou
empregador do ofendido ou, por qualquer outro títul~
ou motivo, tem autoridade sobre o ofendido.
Art. 240. Revogado.
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·Art 2° Alegado interesse da· família ou da
união estável, será automaticamente acolhido, pela
autoridade policial ou pelo juiz, o pedido formulado
pelo ofendido ou por seu representante legal, para
arquivar!)ento do inquérito policial ou da ação penal
contra o cônjuge ou companheiro, desde que a pena
máxima cominada ao crime em apuração ou objeto
da denúncia não seja superior a 1 (um) ano.
Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei tem como grande objetivo a definição de normas legais que confiram, em
especial, maior proteção a direitos inalienáveis da
mulher. Contém o projeto, ainda, normas de prote\'áO ao menor, que se adicionam àquelas já vigentes
em nosso ordenamento.
A proposiçã_o inspirou-se em conclusões extraídas do 12 Encontro da Rede Feminista Latino-Americana e do Caribe contra a Violência Doméstica e Se-,
xual.e da Comissão Parlamentar de Inquérito destinacta a investigar a violência contra a mulher. A redação que propusemos alinha-se com precisão aos
reclamos dos participantes do citado conclave e dos
membros da comissão de inquérito referida.
Nesse sentido, buscamos examinar as propostas e redaÇÕes dadas pela comissão ou por membros seus a dispositivos da lei penal, após o que fizemos aHerações que cremos irão contribuir para
que sejam alcançados os objetivos visados.
A primeira preocupação formal que tivemos, ao
elaborar a proposta, foi a de não propor alteração na
numeração dos artigos do Código Penal. Tal procedimento vem sendo seguido pelo legislador, sempre
que aHerações são introduzidas naquela lei repressiva, uma vez que parte da disseminação do conteúdo
da lei penal se deve ao fato de estarem intimamente
vinculados certos crimes à numeração que recebem
no Código. Somente uma reforma integral da Parte
Especial deveria alterar essa numeração. Foi necessário, por tanto, introduzir a palavra "revogado", nos
dispositivos cuja supressão se propõe, para que a
numeração não fosse alterada.
A primeira modificação que propusemos incide
sobre o art. 107 do CP. Propusemos a revogação
dos incisos VIl e VIII, que incluem entre as hipóteses
de extinção da punibilidade o casamento do agente
com a vitima e o casamento da vitima com terceiro,
nos crimes contra a liberdade sexual. Por maior relevo que já tenha tido, no passado, em termos da moral social, o casamento do agente com a vitima, nos
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crimes sexuais, tal possibilidade mormente quando
incluída como causa de extinção da punibilidade do
agente, não pode ser aceita no presente. Trata-se,
em úHima análise, de premiação estranha aos tempos hodiemos, a quem infringiu a lei penal.
.,,
Propõe-se a alteração, em seguida, da tipificação do estupro. Buscou-se, no tipo, resolver todas
as divergências da jurisprudência a respeito da matéria. Embora dirigido especialmente para a proteção
da mulher, a redação proposta não mais restringe a
definição de estupro à agressão contra a liberdade
sexual da mulher. Qualquer pessoa pode ser vítima
de estupro. Além disso, aHera-se o núcleo do tipo,
para tipificar o constrangimento de alguém "à relação sexual" e não mais à "conjunção carnal". Aquela, não necessita ser completada A par do emprego
da. violência e da grave ameaça, já constantes do
CP, incluiu-se o emprego da fraude, para que se pudesse revogar o dispositivo que define o crime de
posse sexual mediante fraude. Ainda re~lv§'ndo
questões da jurisprudência, a grave ameaça não necessita ser real, podendo ser presumida, ao passo
que também buscou-se pôr um termo à discussão
acerca da oposição ou não de quem quer que seja
ofendido em sua· liberdade sexual. Com o mesmo
objetivo, definiu-se, no parágrafo único, que o inquérito policial e a ação penal prescindem do exame pericial, quando o crime é praticado mediante grave
ameaça ou fraude, que como se sabe, via de regra
não deixam vestfgios.
A nova redação do art. 214 segue os mesmos
parâmetros da definição do crime de estupro. Cuida
o artigo da prática de ato libidinoso diverso da relação sexual. Tal crime necessita repressão firme e
segura, mormente diante do fato de que a grande
maioria dos ofendidos são menores.
Os arts. 215, 216 e 217, relativos à posse sexual mediante fraude, ao atentado ao pudor mediante fraude e à sedução têm sua revogação proposta
pelo Projeto. Os tipos penais estão inteiramente inadaptados aos valores da sociedade contemporânea
A definição do crime de corrupção de menores,
objeto do art. 218 do Código Penal, foi alterada para
coibir a prática de atos de libidinagem com menores
de dezoito anos, e não mais com menores de quatorze e dezoito anos.
A redação proposta para o art. 225 é de grande
relevo, uma vez que toma pública incondicionada a
ação penal, nos crimes sexuais. O Estado passa a
ser o titular da ação, não mais dependendo a propositura da ação penal de queixa do ofendido. Alémdisso, assegurou-se, no parágrafo único, o sigilo na
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tramitação tanto do inquértto policial quanto da ação
penal.
O ar!. 226 também possui grande importância,
em face do aumento de pena que prevê para a hipótese de -agente que é cônjuge ou companheiro do
ofendido ou de ofendido que é parente do cônjuge
ou companheiro do agente. São essas, como se
sabe, as hipóteses mais freqüentes de agressão à liberdade sexual da mulher e direitos de menorés na
•
vida doméstica.
Propõe-se, ainda, a revogação do art. 240, que
tipifica o crime de aduttério. Não se tí'ata de desuso
de nonna legal, mas sim do fato de que as normas
do direito civil já fornecem a solução para o comportamento hoje definido pela lei penal como caracterizador do adultério. É inteiramente desnecessário a
..man"utenção da criminalização de tal comportamento.
Por fim, o ar!. 2° do projeto define exceção às
hipóteses hoje p·revistas no ordenamento acerca do
arquivamento do inquértto policial ou da ação penal.,
Confere-se legitimidade extraordinária para que o
ofen!lido ou seu representante legal, alegando interesse da tamíliia ou da união estável, requeira o arquivamento. do inquértto ou da ação penal, quando a
pena máxima cominada ao crime em apuração ou
objeto da Clenúncia não ultrapassar a um ano. Tratase de normà protelara da famflia e da união estável
entre o homem e a mulher.
Confiamos que a presente proposição receberá
o apoio irrestrito dos nossos nobres pares no Congresso Nacional, tão relevantes são as matérias de
que ela se ocupa.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1996. Senador Júlio Campos.

LEGISLAÇÃO CfrADA
CÓDIGO PENAL
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de
1940, atualizado e acompanhado de Legislação
Complementar, também atualizada, de dispositivos
da Constituição Federal de 19:38, de Súmulas e de
Índices Sistemático e Alfabético. Remissivo do Código Penal, Cronológico da Legislação e Alfabético da
Legislação Complementar, da lei de Introdução, da
Lei das Contravenções, Penais e das Súmulas.
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I - pela morte do agente;
- Vide Código de Processo Penal, ar!. 62.
11- pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais
'
considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo
perdão aceito, nos crimes de ação privada;
VI - pela retratafião do agente, nos casos em
que a lei a admite;
VIl - pelo casamento do agente com a vftima,
nos crimes contra os costumes, definidos nos Capí·
tu los I, II e III do Título VI da Parte Especial deste
Código;
VIII - pelo casamento da vítima com terceiro,
nO'S crimes referidos no inciso anterior, se cometidos
sem violência real ou grave ameaça e desde que a
ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito
policial ou da ação penal no prazo de W (sessenta)
dias a contar da celebração;
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos
em lei.

TíTULO VI

Dos Crimes Contra os Costumes
CAPÍTULO!
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual
Estupro
Ar!. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça:
.-?Etna- redusão, de 6 (seis) a 1o (dez) anos.
• Pena com redação determinada pela Lei no 8.072, de 25
de julho de 1000.
• VIde art. 1~. III, (da Lei n2 7.960, de 21 de dezembro de

1989.
. Vide art 9ll da Lei n2 8.072, de 25 de julho de 1990.
• Vide Súmula 608 do STF.

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14
(catorze) anos:
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 1 o (dez) anos.
• Parágrafo acrescentado peJa Lei

n~t

8.069, de 13 de julho

de 1990.
. Com a modificação da pena do caput do art. 213, entendemos que falta ao legislador expressar a revogação deste pará-

grafo único.

TÍTULO VIII
Da Extinção da Punibilidade
EXtinção da punibilidade
Ar!. 107. Ex1irigue-se a punibilidade:

Atentado violento ao pudor
Ar!. 214. Constranger alguém, mediante violên·
cia ou grave ameaça, a praticar ou permitir que coro
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção
cama!:

.
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• Vide art 1°, III, h, da Lei n 11 7.960, de 21 de dezembro de

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 1O (dez) anos.
• Pana com redação determinada para Lei n 9 8.072, de 25
de julho de 1990.
• Vide art. 19 , III, e da Lei

n~~:

7.960, de 21 de dezembro da

1989.
VICie art. gv da Lei nv 8.072, de 25 de julho de 1990.

Parágrafo único. Se o oiendido é menor de 14
(catorze) anos:
Pena- reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos.
• Parágrafo acrescentado pela Lei n~~: 8.069, da 13 de julho

de1990.

Posse sexual mediante fraude
Art 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado contra
mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14
-(catorze) anos;·
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.
Atentado ao pudor mediante fraude
Art 216. ·Induzir mulher honesta, mediante
fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique
ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 18
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos;
Pena- reclusão, de 2 (dois) a4 (quátro) anos.

CAPITULO 11
Da Sedução e da Corrupção de Menores
Sedução
Art 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18
(dezoito) anos e maior de 14 (catorze), e ter com ela
conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justicável confiança:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Corrupção de menpres
Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de
pessoa maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou
induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
• Vide J,.ei n2 2.252, de 111 de junho de 1954, que dispõe so-
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Rapto consensual
Art 220. Se a raptada é maior de 14 (catorze)
anos e menor de 21 (vinte e um), e o rapto se dá
com seu consentimento:
•
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Diminuição de pena
Art 221. É diminufda de um terço a pena, se o
rapto é para fim· de casamento, e de metade, se o
agente, sem ter praticado com a vitima qualquer ato
libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar
. seguro; à disposição da tamma
Concurso de rapto e outro crime
•
Art 222. Se o agente, ao efetuar o rapto, ou
em seguida a este, pratica outro crime contra a raptaEia, aplicam-se cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a cominada ao outro crime.
Açãopenal
••
Art 225. Nos crimes definidos nos capftulos
anteriores, somente se procede mediante queixa.
§ 1• Procede-se, entretanto, mediante ação pública:
I - se a vítima ou seus pais não podem prover
às despesas do processo, sem privar-se de recursos
intlispensáveis à manUtenção própria ou da famma;
11 -se o crime é cometido com abuso do pátrio
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.
§ 2° No caso do n° 1 do parágrafo anterior, a
ação do Ministério Público depende de representação.
Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada de quarta parte:
I - se ·o crime é cometido com o concurso de
duas ou mais pessoas;
11 - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro titulo tem autoridade sobre ela;
III - se o agente é casado.

bre a corrupção de menores.
• Vide Lei n(l 8.069, de 13 de julho de 1990 "(Estatuto da

Criança e do AdOlescente).

CAPÍTULO III
Do Rapto
Rapto violento ou mediante fraude
Art. 219. Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Adultério
Art 240. Cometer adultério:
Pena- detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis)
meses.
§ 1° Incorre na· mesma pena o co-réu.
§ 2° A ação penal somente pode ser intentad<!_.
. pelo cônjuge ofendido, e dentro de 1 (um) mês após
o conhecimento do fato.

.
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§ 3• A ação penal não pode ser intentada:
1- pelo cônjuge desquitado;
11 - pelo cônjuge que consentiu no aduttério ou
o perdoou, expressa ou lacitamente.
§ 4° O juiz pode deixar de aplicar a pena:
1 - se havia cessado a vida em comum dos
cônjuges;
11 - se o querelante havia praticado qualquer
dos ates previstos no art. 317 do Código Civil.

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)
Hennes Parcianello

Edinho Bez

Bloco (PPBIPL)
•

Hugo Biehl
PSDB
Rrrno de Castro

Roberto Brant
PPS

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

(A Comissão de Constituição, Justiça

PV

e Cidadania- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente:
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Senhor
t>residente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1506-~. adotada em
16 de agosto·-de~996 e publicad;!l no dia 19 domesmo mês e ano, que "altera a legislação do imposto
'
de renda o da contribuição social sobre o lucro".
: De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e 5° do art 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
THulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Uma

Nabor Júnior
Gerson Camata
PFL
Odacir Soares
José Bianco

João Rocha
José Alves

· Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
• Dia 21-8-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 22-8-96 - instalação da Comissão Mista;
Até 24-8-96 - prazo para recebirqento de
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 2-9-96- prazo final da Comissão Mista;
Até 17-9-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Na. cional a Medida Provisória n• 1.507-1 O, adotada em
16 de agosto de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
· nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
PMDB

José L Ferreira ·
PSL

PFL
PDT

Titulares

Darcy Ribeiro.

.
DEPUTADOS

Jair Soares
Mussa Demes

Freitas Neto
RomeroJucá

Bello Parga
Francelina Pereira
PSDB

Jefferson Peres

Beni Veras
PT

Suplentes
Bloco (PFL/PTB)

Osório Adriano
Eliseu Resende

Nabor Júnior
Gerson Camata

Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Uma

RomeuTuma
Sebastião Rocha

Suplentes

Titulares

PSDB
Carlos Wilson

<

Wigberto Tartuce

Laura Campos

Eduardo Suplicy
PTB
Valmir Campelo

Regina Assumpção

Agostó de I 996
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PFL

DEPUTADOS.
· Titul;~res

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Raimundo Santos
Cyro Nogueira

Manoel- Castro
Luciano Pizzatto

João Rocha
Júlio Campos

Edison Lobão
Jonas Pinheiro
PSDB

Jefferson Peres

Coutinho Jorge
PSB

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)
Edinho Bez

Gonzaga Mota

Antônio Carlos Valadares
P5L

Bloco (PPBIPL)·
OdelmoLeão

BasflioVillani

RomeuTuma
DEPUTADOS

PSDB
Veda Crusius

Ademir Andrade

Snvio Torres

Suplentes

Titulares

Bloco (PFLIPTB)
Júlio César
Luiz Braga

- Basco França
PT
Sandra Starling _

Nilmário Miranda

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 21-8-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 22-8-96 - instalação da Comissão Mista;
Até 24-8-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 2-9-96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 17-9-96 - prazo no Congresso NacionaL
O SR- PRESIDENTE (BeiJo Parga) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacionàl à Medida Provisória n" 1.508-8, adotada em 16 de
agosto de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo mês
e ano, que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI, na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre
período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do !PI na saída
de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fiCa. assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre â matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PMDB
Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Lima

Nabor Júnior
Gerson Camata

Murilo Pinheiro
Osório Adriano
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)

Dilso Sperafico

~

,

Marcelo Teixeira
Bloco (PPBIPL}

João Ribeiro

Severino Cavalcanti
PSDB
Antônio Balhmann

Welson Gasparini
PDT

Sflvio Abreu

Matheus Schmidt

PSB
João Colaço
Nilson Gibson
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da·matéria:
Dia 21-8-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 22-8-96 - instalação da Comissão Mista;
Até 24-8-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 2-9-96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 17-9-96 - prazo no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1-509-7, adotada em
16 de agosto de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo mês e ano, que "isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral".
De acordo com as indicações·das lideranças: e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2• da Resolução n•
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes

PMDB
.Nabor Júnior
Gerson Camata

Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Uma
PFL

J~Bianco

João Rocha
José Agripino

Vilson Kleinübing
PSDB
Coutinho Jorge

José Robero Arruda
PPB

Esperidião Amin

Epitácio Cafeteira
PSL
RorneuTuma
:

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Mendonça Filho
Lima Netto

Bloco (PMDB/PSD/PSL!PSC)
Pedro Navais

Roberto Valadão
Bloco (PPBIPL)

Jorge Tadeu Mudalen

Augusto Farias
PSDB .
Luciano Castro

Nelson Marchezan
PCdoB
Aldo Arantes

HaroldoUma
PPS

Augusto Carvalho·

Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 21-8-96- designação da Comissão Mista;
Dia 22:.a-9s - instalação da Comissão Mista;
Até 24-8-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 2-9-96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 17-9-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
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A Presidência convoca sessão conjunta do
Congresso Nacional a ltlalizar-se no dia 27 de agosto próximo, às 19h3àrnin; no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto·
de Lei n2 4, de 1996-CN.
,
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência lembra aos Srs. Parlamentares presentes a
esta sessão e que estejam em seus gabinetes que o
Congresso Nacional está convocado para uma sessão solene a reáiizar-se hoje, às 19h, neste Plenário
do Senado, destinada à promulgação da Emenda
Constitucional n• 13, de 1996.
O SR. PRESIDENTE {Bello Parga) - Os Srs.
Senadores Guilherme Palmeira, Lúcio Alcântara,
Carlos Patrocínio e Teotônio Vilela Rlho enviaram
discursos à Mesa, Pa!'a serem publicados na forma
d(> 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, mais. uma vez
ocupo esta tribuna para lamentar o falecimento de
um ilustre alagoano. No segundo semestre do ano
passado, registrei aqui a perda de um dos maiores
atares brasileiros, Paulo Gracinda, agora, um ano
depois, Alagoas perde outro luminar das artes cênicas. Faleceu, na madrugada de ontem, em São Pauia, a&s 77 anos, oátor Jofre Soares. Considerado um dos maiores símbolos do Ci·
nema Novo, Jofre Soares nasceu em 22 de setembro de 1918 em Palmeira dos fndios, Alagoas, cidade natal de Graciliano Ramos. Tomou-se marítimo
e, após 25 anos de trabalho, foi reformado, voltando
à sua terra, como diria depois, em várias ocasiões,
'para morrer".
Mas·o destino, em seus insondáveis caminhos,
foi encontrá-lo, aos 43 anos, como palhaço em um
circo para crianças índias. Nelson Pereira dos Santos estava em Palmeira tentando começar as filmagens de Vidas Secas, quando conheceu Jofre que,
naquele momento fai:ii;l às vezes de assistente de
produção, e perguntou a ele se já havia tido alguma
experiência anterior como ator. Jofre respondeu ti mi·
damente que já havia feito 'uma ou outra coisinha,
aqui e ali". Nascia, naquele momento, um dos maiores atares do Cinema Brasileiro, como diria depois, o
próprio Jofre: •aos 43 anos fui descoberto e reconduzido à vida".
Incorporado ao elenco do Clássico Vidas Secas, onde interpretou o papel do fazendeiro, Jofre
iniciou sua trajetória de brilhantismo. Foi uma pre.·
sença constante na maioria dos grandes filmes feitos no período de ouro do cinema nacional, tendo
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participado de 85 produções cinematográficas, além
de peças teatrais e novelas de .televisão. Em "A
· Hora e a Vez de Augusto Matraga•, considerada a
melhor versão de Guimarães Rosa já feita para o cinema, doire interpreta um personagem que se.tornou antológico: o chefe dos jagunços, Joãozinho
Bem-bem.
Intuitivo, Jofre não freqQentou nenhuma escola
de arte dramática, era um ator •orgãnico" como gosta de lembrar Nelson Pereira dos Santos, que cunhou, à época, uma frase que traduzia bem sua principal característica: "com essa voz, só essa cara;
cotn essa cara, só essa voz•. Era associado, até por
seu tipo físico, às figuras rijas do sertão nordestino.
Ainda segundo Nelson, Jofre tinha um método infal fvel para compor com verossimilhança esse tipo de
- personagem, "ele tirava sua técnica da própria experiência de vida, tinha aquela experiência nordestina
arraigada, de modo que, quando apresentávamos
um personagem,_ ele. logo tentava relacioná-lo a alguém que .tivesse conhecido na realidade".
,
~ Com o decorrer do tempo, e com a prática, foi
transcendendo a esse tipo de personagem, baseado
na transposição de suas experiências reais para a
ficção. Um exemplo marcante desse amadurecimento é suª interpretação em Chwas de Verão, de
Cacá Diegues, onde vive um aposentado suburbano
que leva o espectador a sentir o que é ser velho, pobre e sem perspectiva, e, ao mesmo tempo, reencontrar a alegria, apesar de tudo.
Com o mesmo diretor interpretou também o
Cacique Canindé em Quilombo e viveu, simultaneamente, em outro clássico de Nelson Pereira, o líder
comunista do Rio Grande do Norte, Soares, personagem marcante de Memórias do Cárcere. Ainda
com Nelson faria Tenda dos Milagres e, mais recentemente, A Terceira Margem do Rio.
Seria impossível tentar relacionar aqui todos os
seus trabalhos, mas vale destacar ainda sua participação em três clássicos de Glauber Rocha, são
eles: Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em
Transe e. O Dragão da Maldade Contra o Santo
Guerreiro. Na televisão participou de inúmeras novelas e minisséries como: Belo Rockefeller, Renascer,
Padre Cícero e O Pagador de Promessas. Seus trabalhos mais recentes são o longa metragem A Felicidade É, e o remake de O Cangaceiro, em fase de
montagem. Há dois meses, foi o grande vencedor do
62 • Festival de Cinema do Ceará, com o curta de
José Araripe Jr., Abrakadabra, interpretando o papel
de um mágico terminal. Vinha, atualmente, trabalhando na peça Memórias de um Sargento de Milí-
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cias, no teatro que leva seu nome no Bairro do Bixiga em São Paulo e já havia sido convidado para
aluar em Enquanto a Noite não Chega, longa, ainda
em projeto, do Diretor Guilherme de Almeida.
Perdemos Jofre Soares no apogeu de sua qtrreira, um ater em plena atividade, um homem que,
como nenhum outro, interpretou o sofrimento, a firmeza e a dignidade do povo nordestino, transpondo
para as telas a sua realidade.
Em uma de suas entrevistas, contou de sua
emoção ao entrar pela primeira vez em um teatro,
ainda nos tempos de Marinha. Era o Municipal. do
Rio de Janeiro, onde assistiu o espetáculo de Ballet
"O Lago dos Cisnes•, relembra: "Quando vi o povo
todo aplaudindo aquela maravilha, bateu uma vontade louca no meu peito e pensei: não morro sem pisar num palco. Mas, depois achei que aquilo era fantasia'. Não era, Jofre! E o povo Alagoano jamais irá
esquecer-se do filho de Palmeira dos Índios, que encheu de orgulho a todos os seus conterrâneo§ ,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mu~o
obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, nos primeiros
dias de agosto deste ano, o Governador Tasso Jereissati assinou, na Federação das Indústrias do Estadó do Ceará, protocolo de intenções para um investimento de 800 milhões de reais no distrito de
Pecém, em São Gonçalo do Amarante.
Trata-se de uma siderúrgica que será construída paralelamente a um porto de águas profundas, no mesmo local. O porto, que absorverá recursos de mais de 67' milhões de dólares e que
alcançará 220 milhões de dólares com as obras
complementares, já será inaugurado com demanda de serviços assegurada e, portanto, com
auto-sustentabilidade.
A realização deste investimento coroa um esforço pela industrialização do Estado, que vem sendg conduzido desde o primeiro governo de Tasso
Jereissati. Fico feliz, também, por ser São Gonçalo
do Amarante, no Ceará, berço de meus ancestrais.
São Gonçalo é um município que, como tantos
outros no litoral cearense, vive da agricuHura de subsistência, da pesca e, agora, do turismo, sem nenhuma indústria signfficatíva.
Quando eu afirmo que a siderúrgica coroa um
grande esforço dos atuais governos na atração de
investimentos, é porque os resultados conseguidos
são expressivos e- estão cada vez mais atraindo a

. implantação de grandes projetas industriais com aliõ
poder germinativo no Ceará.
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Do segundo semestre de 1991 até junho de
1996, 325 empresas industriais, entre nacionais e
estrangeiras, se instalaram no meu Estado, gerando
investimentos diretos de US$ 4,8 bilhões. Estes empreendimentos criam 66.000 empregos diretos e
264.000 indiretos.
Somente no ano passado, em 1995, a política
de incentivos do governo do Ceará atraiu US$ 614
milhões. Foram instaladas 70 empresas, gerando 20
mil novos empregos, 150% a mais que as ocupações criadas pelo Distrito Industrial de Fortaleza em
20 anos de existência. Este ano, 50 novas indústrias assinaram protocolo de intenções para se instalarem no Estado. O processo de desenvolvimento do Estado, especialmente no setor industrial,
tem "repercutido nos indicadores económicos. O
Produto"lntemo Bruto (PIB) cearense evoluiu positivamente de 1985 para 1995, com uma variação
de :30%. Hoje, o Ceará participa do PIB nacional
com 2,2%, enquanto em 1985 representava apenas·1,6%, valendo ressaltar que a participação do
PIB industrial no PIB total do Ceará supera. a mé~
dia ao Nordeste, que é de 28%, situando-se ao nível do brasileiro, que foi de 36%.
A renda per capita do Ceará é hoje de US$
2.227, corresporid€mte a 61,94% da renda per capita
nacional. "Em 1986, representava ·apenas 33%.
A sidetú rgica à qual se somará um pólo metalmecânico reforçado reverterá uma tendência decadente do setor. Ele seguirá o pólo têxtil calçadista
que, de setores estagnados avançaram consideravelmente.
A partir de 1987, segundo o Secretário da Indústria e Comércio do Ceará, Raimundo Viana, um
novo período foi inaugurado. Criou-se uma política
de estímulo ao setor têxtil, atraindo os grandes investidores. E o salto aconteceu. O Ceará, que antes
desse período industrializava 6% de todo o algodão
processado no Brasil, atingiu, nesses últimos dez
anos, a marca dos 17%.
Saímos do sexto lugar no pólo têxtil para a segunda colocação no país, como resultante de mecanismo adequado de política económica e, principalmente, do resgate da credibilidade administrativa.
O mesmo processo perpassa hoje o pólo calçadista de desenvolvimento econômico. Conseguimos atrair novos investidores e avançar com mudanças fundamentais.
Hoje, dos 1o maiores fabricantes I exportadores de calçados do Brasil, seis estão instalados e já
produzindo no Ceará. O resultado dessa política é
que em quatro anos aumentaremos as nossas ex-
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portações em 100%, gerando de 300 a 350 milhões
de dólares em exportação.
Com o póiÓ metal-mecânico percorremos o caminho inverso. Somos o maior consumidor de laminados planos do Nordeste (superando a Bania e
Pernambuco). Temos capacidade instalada de 300
mil toneladas, mas atualmente só processamos 160
rl}il, o que representa 48% de todo o consumo do
Nordeste. Ainda que seja um número considerável,
estamos longe. de atingir. a éapacidade plena do pólo
já existente, em funç~o da eliminação do frete CIF
uniforme (significa que o preço da chapa de aço se
iguala com o preço na porta da fábrica de Volta Redonda e de qualquer metalúrgica no Ceará). O Governo Federal, por seu turno, retirou o sistema CIF e
o sefor metal-me~nico foi apenado, perdendo, oonseqüe0temente a competitividade.
Agora, com a implantação da siderúrgica de
São Gonçalo do Amarante, que vai produzir .1 milhão
de toneladas/ano, com um investimento ãa 'ordem
de 800 milhões de dólares, credenciamos o Ceará a
ser um dos pólos metal-mecânico mais importantas
do país, como já acontece com os setores têxtil e
calçadista.
A CSC (Companhia Siderúrgica do Ceará), vai
incorporar a mais modema tecnologia, com um proCElSSO compacto e revolucionário, que não usa o carvão. Fará a redução siderúrgica a partir de gás natural que é uma fonte energética extremamente barata
e limpa. Dentro de pouco tempo a CSC vai gerar 20
mil empregos diretos nos setores de autopeças, linha branca, etc.
Um fato interessante foi citado pelo Governador Tasso Jereissati, por ocasião do protocolo de
entendimento. sobre a siderúrgica: Ele afirmou que
sempre sonhou com a industrialização do Ceará.
Tanta assim que essa idéia de uma siderúrgica para
o nosso Estado surgiu no pri. oiro Governo, nos
moldes prevalecentes da época, que privilegiam o
sistema empresarial estatal. Imagina, então, na implántação de uma empresa siderúrgica estatal no
Ceará denominada SIDNOR.
Antes mesmo de assumir o Governo pela segunda vez, Tasso Jereissati retomou a questão da
siderúrgica, mas agora sob uma outra ótica, de uma
companhia de capital aberto majoritariamente privada. Assim, começaram os entendimentos com os
representantes do Grupo Vicunha e das empresas
CSN e Vale do Rio Doce, que demonstraram interesse na proposta estadual.
_
Mas, como qualquer projeto ousado e transforffiàd6cf, Ôp[ojéto da siderúrgica passou a J.-..igir enor-
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me esforço para superar barreiras. Tínhamos o projeto da siderúrgica já nas mãos desse Grupo de empresários e de técnicos do Governo, mas não dispúnhamos'de um porto adequado para viabilizá-lo. Em
outras 13alavras: sem um complexo portuário moderno e, bem localizado, não teríamos como acolher e
viai:Jilizar uma siderúrgica. Então, tivemos de ir atrás
do porto, outro grande esforço empreendido.
Finalmente, demos o passo iniciai, lançando a
construção do Porto de Pecém. Agora, estamos
dando o segundo passo, mais largo ainda, que é o
da implantação da Companhia Siderúrgica do Ceará, que vai transformar radicalmente o perfil do Estado, inserindo-o no contexto dos estados industrializados.
·
Pare chegarmos aqui, tivemos o apoio decisivo
-também da PETROBRÁS, que· vai fomec;er gás natural para o consumo da sidenlrgica. Esse patamar,
com<' disse o empresário Beijamin Streinbruch, Pre.sidente da Companhia Siderúrgica Cearense, Só foi
alcançado graças à ousadia, ao trabalho e a sensibiiida~e dos cearenses. Estamos todos nós de parabéns e vamos continuar trabalhando para acelerar o
desenvolvimento do nosso Estado, de forma objetiva
e com a implementação de grandes projetes estruturantes.
O Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará - REC, Fernando Girino, analisou
de maneira global o projeto, do qual são elementos
indissolúveis o porto, a oferta de gás natural e a produção siderúrgica. Ao viabilizar economicamente o
gasoduto Guamaré-Fortaleza-Pecém, as demais
empresas consumidoras de gás estarão sendo
atualmente beneficiadas. Por outro lado, o porto,
que também viabiliza a siderúrgica, servirá para a
atração de novas fluências desse complexo. Há que
considerar, inclusive, que a infra-estrutura para indústria necessar\amente se refletirá sobre os núcleos urbanos vizinhos, beneficiando diretamcnte a
população residente.
Cs eleitos multiplicadores serão observados
relativ •. :nente à movimentação de grandes volumes
de m;nérios, ferro gusa e sucata, além de matériasnri•'las diversas, produtos semi-elaborados e produtos acabados. Constituem base suficiente para uma
substancial expansão dos sistemas ferroviário e rodoviário de· transporte, de par com diversificadas formas de ~~erviços associados a esses sistemas.
E São Gonçalo do Amarante, dentro de poucos
8tiCSr s- vá um l!Jgar dinâmico, com mão-de--obra
,,:rn•)<•>g ·.·c: e bem remunerada, podendo contribuir
:.·::.,;-. :ü. ·.:{J' as_ migrações para a capital e até
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atraindo contingentes populacionais de outras áreas
menos privilegiadas do Estado.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) -.Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, passo a ler, para
que conste dos Anais da Casa, o seguinte documento:
Economia
III FÓRUM DO COR!õ!EÍXJR MULTIMODAL
CENTRO-QESTE

Carta do Tocantins
Os Estados do Tocantins. de

Mi~as

Gerais, do Maranhão,

de Goiás. representados pelos seus Governadores ou prepostos,
Senadores, Deputados Federais· e Deputados Estaduais das uni~
dades federativas supracitadaS, oS representantes de órgãos e
entidades federais, os representantes de classes empresariais e
empresános. presentes ao III Fórum do Corredor Muttimodal Cen-

tro-Norte, realizado em Palmas. Gapita1 do Estado do.. T~ntins,
nos dias 15 e 16 de agosto de 1996, resolveram traduzir as decisões fluentes deste encontro na presente Carta do Tocantins.
o eo-rredor Multimodal Centfo.Norte foi entendido como

um mecanismo que Ultrapassa, em muito, a mera integração dos
várfos sistemas modais di:! transporte. O Corredor deve perseguir
rãSultados de desenvolvimento regional integrado e auto-sustentável, que tome harmOnicas as relações entre as unidades federativas envolvidas, elimine desigualdades e desequilfbrios e assegure a melhoria da qualidade de vida da população, e se integre

com as demais regiões do País através dos outros corredores de
sistemas multimodais.
Concluiu-se que as medidas resultantes para a concretização do Corredor Multimodal Centro-Norte transcendem o âmbito
de atuação de cada uma das unidades federativas e dos demais
participantes'do Fórum, mas poderão ser alcançadas num esforço
cooperativo

e

num engajamento de compromisso que permita a

sua atuação em conjunto.
Em conseqOência, o III Fórum do- Corredor Multimodat
Centro-Norte decidiu pelas seguintes recomendações:
1) Criação do Conselho Deliberativo dO' Corredor Multimodal Centro-Norte, constituído por:

a) Governadores, aos quais Incumbirá, em conjunto com o
Governo· Federal, a articulação das ações político-estratégicas
destinadas à concretização das medidas necessárias à efetivação
do Corredor Multimodal Centro-Norte;
b) Secretaria Executiva, à quaJ Incumbirá prestar o assessoramento técnico ao Conselho Deliberativo, aclonar os mecanismos e providências necessárias à viabilização das decisões toma~
das pelo_s_ Governadores, promover as relações entre entidades
públicas e privadas, empresários e Investidores, bem como identi.:.
ficar oportunidades de investimentos, dívulgando-as nos meios
pertinentes.
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2) EnvoiYimento dos Senadores .S Deputados Fede_rais,

para que passem a constituir um Bloco ~~rl~~.ntar supra·partidário, comprometido com a viabilizaÇão de rã cursos nos orçamen·

np encaminhamento
e acompanhamento das ações de organismos e entidades fede-

tos anuais e nas programações plurianuaiS e
rais.

-

'

3) A participação no Conselho re~mendado no it~ I ~ca
aberta para o recebimentO de adesãO de óulfos Governadores.
Palmas TO, 16 de a9osto de 1996.

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB-AL.}
- Sr. Presidente, SF3 e Srs. Senadores, cumpro o
dever de fazer nesta tarde, e o faço com profundo
pesar, o registro nos Anais desta'Casa da morte do
ator alagoano Jofre Soares, de 77 anos, ocorrida
nesta segunda-feira,' 19 de agi:Jsto, rio Hospital Santa Marcelina, na cidade de São Paulo: ,
J6fre nasceu no dia 22 de setembro de 1916,
. em Palmeira dos fndios, no agreste de Alagoas, mui·
- · to joVem~ conheceu o mar ·e entrou ·para a Marínha
Mercante, onde navi3go"u por 25 'arios: RefOrmado,
voltou para Palmeira' e foi trabalhar na loja do seu
amigo Adalberto Amorim, vendendo e consertando
· fogões a gás. Na vida tranqüila do ·infedor, então
com mais de quarenta anos de idade. reviveu uma
paixão esquecida arte. Improvisou uma companhia de teatro amador. mas não custa"ria a ter seu
talento, sua intuição e sua sénsibilidad~ artísticas reconhecidas.
Ern 1961 o Diretor Nelson Pereira dos Santos
resolveu filrpar o clássico Vidas Secas: ·de Graciliano
Ramos, na própria Palmeira dos Índios. cenário da
criação do Me$1re Graça. Lá descobriu Jofre Soares.
Recomendado ao Diretor para ser Assistente de
Produção, a·artista amador da cidade Jogo foi incorporado ao elenco, ganhando um papel no filme. A
partir daí. Jofre não parou mais. Profissionalizou-se
e desenvolveu uma das ma!s brilhantes carreiras de
atar cinematográfico do Brasil.
Destacou-se trabalhando com os principais diretores do cinema nacional, como Glauber Rocha.
em Deus e o Diabo na Terra do Soi, Terra em Transe e o Dragão da Maldade Contra o Santo_ Guerreiro; Cacá Diegues, em Quilombo, Chuva de Verão e
a Terceira Margem; e seu descobridor Nelson Pereira dos Santos, em Memórias do Cárcere e Tenda
dos Milagres. Tantos trabalhos e tanto talento afirmaram Jofre Soares como uma das principais referências do cinema novo. Ao todo, participou de mais
de 85 filmes, além de peças de teatro e das novelas
e seriados_Cfe televisão.
Como todo bom sertàOejo, Jof-re Soares mor-__
reu trabalhando e deixou na terra muito mais do que
levou. Participou da peça Memórias de um Sargento
de Milícia, no teãtró que )eva seu nome, no Bairro do
Bexlga, em são· Paulo, até cinco dias antes
perder a batalhà fíriál ·Çontra leucemia, foi embora levando o rec~tlhécimento dos brasileiros, m~s ·deixando para o País um legado artístico inestimável.

a:
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S~a teirà; "fiiagoas, tem sofrido muito nos últimos tempos, màs ·a referência dos bons filhos, como
ele, tem sicto 'à-reSposta irrecorrível aos que contundem e generêÍiizam suas críticas. contra os alagoa~
nos. Por Isso, ·todo Br<lsil está entristecido com sua
partida, mas AJagoas tem razões especiais para rezar por ele e dizei: Adeus, Jofre, e obrigado por ter
sjdo um Verdadeito alagoano.
Muito obrigado:

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Es~ e~~irada a sessão.

{Levanta-se a sessãq às 181142/nin.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE
.19/08196, QUE SE REPUBUCA POR SOLiCITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para comunicação Inadiável.)- Sr. Presidente. no início do mês
de março de 1996, a Comissão ue Rscalização e
Controle, recebendo inúmeras _solicitações de seus
membros integrantes, pediu ao Tribunal de Contas
da União que realizasse uma auditoria no Banco
Central, para que ficasse detenninada a sua participação-o-o-omissão nos acontecimentos que, naquele
instante~ tantO afligiam o Brasil, por conta dos descaminhos por que andavam os· bancos privados e até
os- eStatais.
O Tribunal de Contas trabalhou durante cinco
meOOS. ·atendendo_ a OoSsã. solicitação e, agora, enc3.minhil- ão CongreSSo .. t\Jacíonal. à Comissão de
RsCaliz?ção é Controle, da qual sou Presidente, o
relatório sobre as suas investigações naquela insti- :
tuição. Esse documento encontra-se na Comissão e
ainda não foi distribuído ao relator. mas verifico que
uma reVista de grande prestígio nacional já publica
um re$umo de _suas páginas, embora seja um documento secreto, sigiloso..
Díi: a revista no titulo da matéria: "0 BC é uma
caixa preta e tapada". No curSo da matéria está dito,
meriéiOiíando o ·rélâtório -do Tfibunal de Contas. que
"desde .1987, sabia-se que a carteira do Nacional
era de ·má qualidade".· Explica-se, então, que nove
mil con~as estavam eivadas de irregularídad~ e que
diziam respeno a aproximadamente R$590 milhões,
cerca de 55% de todo o capital movimentado pelo
Banco Nacional. O mesmo relatório faz, também,
alusão a diversas operações de outras instituições
bancári;ls.
Esse relatório. Sr. Presidente. será examinado
pela Comissão de Rscalização e Controle, que faz
parta da estrutura do Senado Federal, para que esta
Casa tenha. de fato, Unl conhecimento estreito e
completo de tudo quanto aconteceu no sistema financeirO nacional e a participação ou omissão do
Banco Central em muitas dessas questões.
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Ata da 124ª Sessão Não Deliberativa
em 22:de agosto de 1996 .
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy, Mauro Miranda, José Eduardo Outra
Ademir Andrade e Geraldo Melo
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Sob a
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Casildo Maldanar.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N 272/96, de 5 ae agosto de 1996, do Minist(o
dos Transportes, referente ao Requerimento n2 500,
de 1996, de informações, do Senador Romero Jucá.
N 2 739/96, de 20 de agosto de 1996, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n2 659,
de 1996, de informações, do Senador Josaphat Marinho. 2

As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
PARECER
PARECER N 2 470, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício "S" n• 40,
de.1987 (n2 192/87, na origem), do Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando ao Senado Federal cópia
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pela Suprema Corte, em 3 de agosto de 1987, nos autos do Recurso Extraordinário n• 112.401-6, do Estado do
Rio Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 57 do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 174, de
2G-11-40, do Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Josaphat Marinho
Nos termos do art. 267 do Regimento Interno
do Senado Federal, segundo informa a tramitação
do presente processo, foi a matéiia reconstituída
pelo Serviço de Comissões Permanentes.

Inicia-se pelo Ofício ·n• 594, do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Sidney Sanches,
dirigido ao Presidente desla· Casa, encaminhando
cópia das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pela Suprema Corte, em 3 de agosto de 1987, nos
autos do Recurso Extraordinário n• 112.401-6,-do
Estado do Rio Grande do Sul, a qual declarou a inconstitucionalidade do art 57 do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 174, de 2G-11-40, do Estado
do Rio Grande do Sul.
Atende o referido ofício, juntamente com o texto daquele acórdão, aos requisitos dos arts. 386 e
387 do Regimento Interno desta Casa, que se referem ao procedimento do Senado Federal para conhecer declaração de inconstitucionalidade, total ou
parcial, de lei. Consta, também, da versão do registro taquigráfico do julgamento o parecer do Procurador da República.
Discussão
Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição em vigor, compete privativamente ao Senado Federal "suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal". E segundo
dispõe o art. 388 do Regimento Interno, .compete a
este Colegiada apresentar o respeciivo projeto de resolução.
A decisão do Supremo Tribunal Federal é definitiva e foi tomada por unanimidade de votos (arts.
52, X, e 97, CF). O ofício remetido em 19-8-91, pelo
Sr. Ministro Sidney Sanches, Presidente do STF, comunica a decisão proferida em sessão plenária realizada no dia 3 de agosto de 1987, com trânsito em
julgado. O caso não oferece singularidade que exija
relevo.
Dessa forma, satisfettos os requisitos constitucionais e regimentais, e com a finalidade de atribuir
força executória à referida decisão, propõe-se o seguinte projeto de resolução suspendendo a execução do art. 57 do Regulamento aprovado pelo De::
creto n2 174, de 2G-11-40, do Estado do Rio Grande
do Sul.

.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N2

86, DE 1996

Suspende a execução do art. 57 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n•
174, de 20-11-1940, do Estado do Rio
. ~ Grande do Sul, por inconstitucional.
O Senado Federal resolve:

· · . ' ·Art. ~ • Fica suspensa a execução do art. 57 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n• 274, de 2D11-1940, do Estado do Rio Grande do Sul, por ter
sido declarado inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n2 112.401-6, daquele Estado.
Arl · 22 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicàção•. ·. ·.
·
· ':· Art: 3 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1996. - Íris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Relator - Sérgio Machado - Elcio Alvares - Lúcio
Alcântara - Édison Lobão - Bernardo Cabral José Eduardo Outra- João Rocha - Beni VerasJosé Fogaça- Romeu Tuma- Ney Suassuna.

' o' SR. ·PRESIDENTE (Mauro· Miranda) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário, em exercício, Senador Casildo Maldaner.
. É lido o seguinte:

01. n• 028/1996/CCJ
Brasma, 21 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.•
que em reunião realizada no dia 14-8-96 esta Comissão aprovou, nos termos do Projeto de Resolução que apresenta o 01 n• 40, de 1987, 'do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n•
112.401-6, o qual declarou a inconstitucionalidade
do art. 57 do Regulamento aprovado pelo Decreto n•
174, de 20-11-40, do Estado do Rio Grande do Sul".
Cordialmente, - Senador Íris Resende, Presidente da Cc;>missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) • O ofí·
cio lido vai à publicação.
Com referência ao expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do art. 91, §§ 32 e s• do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco
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dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de
Resolução n• 86, de 1996, cujo parecer foi lido anteriormente, que suspende a execução do art. 57 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n• 174, de 20
de novembro de 1940, do Estado do Rio GraBde do
Sul por inconstitucional, seja apreciado pelo Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.

É Íido o seguinte:
.
REQUERIMENTO N2 782, DE 1996
~--

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
f'!rojeto de Lei do Senado n• 158, de 1996, de autoria do Senador José Samey, que dispõe sobre adistribuição gratuita de medicamentos aos portadores
do HIV e doentes de Aids, cujo prazo, na Comissão
de Assuntos Sociais, já se encontra esgotado.
Sala das Sessões, 22 de agosto de '996. Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O requerimento será· incluído em Ordem do Dia, oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência ao disposto no parágrafo único, do art. 255 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei cuja leitura será
feito pelo Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador
Casildo Maldaner.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 185, DE 1996
Dispõe !'obre a dedução de gastos
da Unidade Familiar na declaração anual
de ajuste do Imposto de Renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Pelo prazo de 1O (dez) anos, a contar
do presente exercício financeiro, a pessoa física po·
derá deduzir de seus rendimentos tributáveis, na de·
claração anual de ajuste de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, os seguintes valores:
I - os relativos ao pagamento do IPTU de um
único imóvel;
11- os relativos ao pagamento do IPVA e seguros obrigatórios de um único veículo;
III- os relativos ao pagamento de seguro-saúde;
IV - os relativos ao pagamento de seguro de
vida;
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V - os relativos aos pagamentos efetuados no
- período-base referentes a encargos financeiros advindos da operação e do funcionamento da Unidade
Familiar correspondentes a aluguéis, prestações da
casa própria, despesas com pessoal doméstico,. inclusive os relacionados com os encargos trabalhistas e previdenciários.
§ 12 A pessoa física poderá deduzir as contribuições sociais efetivamente recolhidas, destinadas
a financiar a seguridade social de pessoal doméstico, incluindo-se vigilantes, motoristas, jardinheiros,
cozinheiras, copeiras, passadeiras, babas, arrumadeiras, lavadeiras e profissionais ligados à unidade
do lar.
Art. 2 2 A fruição dos benefícios instituídos nesta Lêi é condicionada às seguintes exigências:
/
I - regular anotação da carteira de trabalho e
previdêncía social do empregado e ao efetivo recolhimento de todas as contribuições sociais que incidam ou venham a incidir sobre o pagamento aos salários;
11 - comprovação dos pagamentos relativos
aos'demais benefícios.
Art. 32 A dedução prevista nesta Lei é limitada
ao máximo de dois empregados por unidade familiar
bruta, aos encargos relativos a um único imóvel, a
um úniCO" veículo, a um único seguro de vida e a um
único seguro saúde.
Parágrafo único. As deduções decorrentes
desta Lei não poderão ultrapassar o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da renda bruta do contribuinte.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto é uma resposta ao "grito de
desespero" da classe média, dos desempregados e
aposentados deste País nessa atual fase de transição econômica, onde o Plano Real, com a estabilização da moeda, descortina grandes esperanças e
cenários futuros promissores para os segmentos
bem dotados de modernas tecnologias ou capitais,
deixando à própria sorte e ao livre mas cruel jogo de
mercado agbra globalizado, esse contigente populacional que foi é à sustentáculo do referido Plano.
É preciso lembrar que o Plano Real, embora
necessário, trouxe Uma elevação das tarifas públicas
(água, e:;goto, luz, telefone etc.) imposto (IPTU,
IPVA e outros), passagens aéreas, mensalidades
escolares, despesas com serviços (empregados domésticos. encanadores, mecânicos, sapateiros, jar-
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dineiros, padeiros etc), enquanto definiu o salário da
classe trabalhadora à livre negociação, o salário do
servidor público ficou dependendo das autoridades
econômicas federais.
Constata-se que os últimos governos, persistentemente, vêm insistindo numa polftica tributária
ineficaz, ou seja, cobrar daqueles aos quais é i'mpossível sonegar, (como é ~er:nplo a novel tributação sobre os aposentados), seja porque quem recolhe é .o empregador (Imposto de Renda na fonte e
outras contribuições que incidem sobre o salário bruto), seja porque esse segmento de contribuintes não
tem organização e muito menos poderio econômico
para promover lobby junto aos-formuladores dessa
política, que acaba por beneficiar os que muito lucram e quase nada pagam, quando o correto seria o
alargamento da base fiscal.
Tendo em vista esse cenário sombrio, onde a
Unidade Familiar está sufocada pelos pesados encargos, com o consequente aumento do nível de desagregação social, fazem-se necessárias algumas
medidas que compensem esse desequilibrio·conjuntural, a exemplo do que ocorreu no sistema financeiro nos setores têxtil, automobilístico e exportador,
socorridos por · programas governamentais com
grandes repercussões, até internacionais.
. Temos a convicção de que, com a aprovação
deSse projeto, também seriam destinatários de justiça os cidadãos de classe média, que formam a grande mesa de contribuinte do Imposto de Renda pessoa física, e que são os grandes pagadores de
tributos deste Pais, Deixariam eles de pagar imposto
sobre uma renda que constitui, em última instância,
salário de outra(s) pessoa(s).
Finalmente, entendemos que a redução no Imposto de Renda dois beneficiários deste projeto não
irá, como à primeira vista se pode supor, diminuir o
nível das receitas públicas federais. Ao contrário, a
redução na receita do Imposto de Renda - pessoa
física será diminuta e, com certeza, compensada
pelo incremento na arrecadação do INSS, IPI e
ICMS, mormente no que se refere ao crescimento
no mercado de consumo e ao aumento de contratações. Por tudo isso, acreditamos que haverá uma
substancial elevação no nível da atividade econômi- ca por força da maior demanda agregada, conseqüentemente aumentando o faturamento e a arrecadação dos tributos federais, estad4_ais e municipais.
Além de todos os benefícios enunciados a
aprovação do presente projeto, em vista do sey
grande alcance social, notadamente na diminuição
do nível de desemprego, é de especial importância
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para a justiça social, inCorporando à cidadania um
grande contingente de desempregados, sem a interferência do poder público, razão por que confiamos
no espírito público dos nobres Pares para sua concretização.
.. __ Sala das ses~es, 22 de agosto de 1996. - Se-nador Renan Calheiros.
· - ' · ··' · (A Comissão de Assuntos Econ6miTerminativa.) . .

. 'éOs- revisão

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - O projeto será publicado e remetido à Comissão compe·
tente.
A- Presidência comunica ao Plenário que a
MeSa · do' ·senado aprovou, em reunião realizada
nesta data, os Requerimentos n•s 759, 760 e 768,
·de 1996 de autoria dos Srs. Senadores E mandes
- Amorim ~ José Eduardo Outra, solicitando informações aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Passase à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva. S. Ex< dispõe de 20 miolitos.
- A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Levantamento realizado, há 15 dias, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio
de Janeiro: apontou sele áreas onde se localizam os
meninos de rua, considerados os mais "perigosos• e
de difícil ressocialização.
À luz do conhecimento e de uma interpretação lúcida da realidade, são eles na sua imensa maioria crianças e adolescentes, negros, de_ famHias miseráveis,
abandonados, que vivem na mais completa ociosidade,
roubando, desafiando a polícia, dragando-se e iniciando outros menores nesse "estilo a~emativo" de ser.
Para os de visão míope, para os embrutecidos
pelo preconceito· e pelo egoísmo, para os truculentos, a situação é um caso de polícia, de repressão e
de cadeia. São marginais perigosos, os quais o Estado precisa dar cabo; párias da sociedade que precisam ser apartados, isolados e esquecidos. Ora,
estudos sociológicos de algumas correntes de vanguarda afirmam que a violência não é inerente ao
homem - a agressividade sim. Isto significa que o
ser humano traz em sua essência animal a capacidade de revelar-se, de nutrir sentimentos de ra;ya e
medo, de manifestar comportamento hostil todas as
vezes que se sentir ameaçado.
Já a violência seria a degeneração dessa
agressividade. Seria a agressividade doente, a
agressividade em seu estado patológico.
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Dentro desse conceito, distinguem-se duas tacelas da violência: a originária e a reativa.
A violência originária caracteriza o comportamento daqueles que detêm a capacidade de mudar
o estado das coisas, daqueles que detêm o poder
sobre os destinos, manifestando-se de maneira so•
fisticada.
Já a violência reativa seria sempre uma resposta à primeira: desordenada, caótica, com uma
força redobrada em seu fenômeno, mas incapaz de
reverter o estado das coisas.
· · ·Identificando nossa realidade dentro desse
conceito, conclui-se, logicamente, o seguinte: como
uma sociedade, que podendo-se organizar e se mobilizar para mudar o estado de coisas, deixa à margem de seu processo milhares de crianças e adolescentes, pode exigir dessa parcela um com~ortamen
to socialmente aceitável? Se uma sociedade se omite em buscar soluções que possam auxiliar a população carente, se ela não mantém uma relação de
civilidade com os mais desprotegidos, como poderá
exigir que estes mantenham uma relação de civilidade com ela?
·
Esta, portanto, Sr. Presidente, seria a razão
primeira do fenômeno que se verifica, principalmente
nas grandes cidades.
Impossível acabar com um tipo de violência
que ê uma resposta, que é uma reação frente a outro tipo de vioiência, muito mais cruel e sofisticada.
Quem detém o poder para mudar, pouco ou
nada faz efetivamente neste sentido.
Não há nenhum sinal mais contundente e mais
sórdido de deterioração social do que a violência covarde de permanecer omisso enquanto o pesadelo
se perpetua.
Na tidade do Rio de Janeiro, especificamente,
há muito que defendemos a necessidade urgente da
realização de ações sociais conjuntas - Poder Púbflco, sociedade civil e políticos - no sentido de fazer
frente à terrível realidade desses meninos de rua.
·Esta era, inclusive, uma das minhas prioridades, que quero lembrar aqui, durante a última campanha para a prefeitura do Rio de Janeiro, onde, no
_ debate político e no confronto ideológico, o candidato; hoje Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, colocava também como uma de suas prioridades resolver
o problema dos meninos de rua.
Hoje, essa mesma Secretaria faz um levantamento, após quase 4 anos, e faz essa constatação
que há muito havíamos feito.
Porém, do discurso à prática administrativa instalou-se um abismo e nada foi feito. Priorizou-se a
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destinação de recursos financeiros para dar cara
nova a alguns pontos da cidade, para maquiá-la e
deixá-la bonitinha para inglês ver, ou melhor, para
alguns eleitores, quando o verdadeiro embelezamento de nosso Município sena resgatar do abandono
e reconduzir à vida plena as nossas crtanças de rua
O que se verifica é que não há insU!uições- oficiais ou não-governamentais - suficientes para atender os menor:es carentes que vagam pelas ruas da
cidade.··
·
O que se verifica é que não existem ações efetivas voltadas para um trabalho de resgate dessas
crianças. O qúe 'éstá surgindo agora, no final da administração municipal, em meio à campanha para as
novas eleições, são algumas idéias e ações tímidas,
que mais servem para discurso em palanque.
O auxmo financeiro no valor de um salárto mí- nimo, pcir. exemplo, para as famílias de baixa renda,
a fim de que mantenham os filhos na escola, é uma
excelente iniciativa (o custo de cada menor nas ruas
ou nas instituições $ mais caro do que isso - em torno de R$300,00). ·
~ O auxílio às famílias é uma forma eficaz· de reduzir o número de menores nas ruas, pois a crise
económica e social cria condições para que as crianças saiam precocemente de casa.
Mas não é uma ação para fim de mandato,
quando nada mais poderá ser feito efetivamente. O
Governo do Distrito Federal implantou e vem desenvolvendo essa iniciativa desde o início de sua gestão, e encontrou e continua encontrando inúmeras
dificuldades, tendo que adequar constantemente o
projeto à realidade. É uma situação altamente complexa e que demanda tempo para começar a ser revertida. Não é de um dia para o outro que ela será
resolvida.
Muitas políticas sociais podem e devem ser
executadas visando reeducar e reintroduzir os meninos de rua e, assim, diminuir os índices de violência

e criminalidade.
Na cidade de Nova Iorque, por exemplo, as autoridades conseguiram reduzir os índices em até
45% (o que vinham tentando há mais de uma década) devido a uma série de ações sociais que buscaram reintegrar a juventude marginalizada à sociedade. Entre essas ações destaco os campeonatos esportivos que são realizados durante as madrugadas
nos bairros mais pobres. São ações que nada têm a
ver com repressão, pancadarta ou extermínio. Ações
que respeitam os direitos humanos e percebem verdadeiramente onde está .o monstro e como deve ser
atacado.
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Igualmente estamo's verificando um trabalho de
excelência, por parte do Ministério Extraordinário
dos Esportes, nesse mesmo sentido, junto às populações carentes do Rio.
•
Algumas inteligências falam em modificar o Estatuto da Criança, para que fosse dada a ele mais rigidez no trato da delinqüência infanta-juvenil. Dehtro
dessa linha sustentam que se deverta diminuir a idade para responsabílídade penal. Entendemos que
começar a punir mais cedo, ainda na adolescência,
com prtsão, é o atestado simplório da incapacidade
da polícia de agi r na sua 'llSfera de responsabilidade
e reduzir a criminalidade.
Para medir o tamanho dessa estultice, basta
reconhecer a crise (para não dizer a falência) do
nosso sistema penal e de segurança. É motivo sufícillnte para qualquer mente lúcida ter o pudor de sequer mencionar a redução da idade de responsabilidade penal.
O Estatuto do Menor é internacionalmente reconhecido como uma das legislações mais avançadas do mundo. O Estatuto determina que Õ municfpio deve cuidar do atendimento aos menores carentes,
e o EStado, aos infratores. O que precisamos é colocálo em prática. Temos, reiteradas vezes, repetido o que
o Relatório sobre Desenvolvimento Humano no Brasil
recentemente divulgou: de nada adianta acumular n-·
quezas se os frutos da economia não são aplicados
em benefício da qualidade de vida da população.
Sabe-se que, independentemente de modelos pol~i
cos, as populações dos países que investem em saúde e educação atingiram padrões de vida condignos.
É claro que um melhor aparelhamento e preparo da polícia é necessário. É claro que rever a nossa
legislação à luz da modernidade é sempre válido.
Mas o problema dos menores de rua em nosso País
está acima do Direito ou da questão policial. Apenas
um trabalho persistente e sério poderá reconstruir as
bases para uma· sociedade mais democrática, mais
humana, onde todos tenham acesso às possibilidades
que constituem uma proniessa de dignidade humana.
Não haverá nem polícia nem direito nem comu-

nidade, não haverá nada nem ninguém que consiga
reverter essa situação se não houver uma conscientização e um trabalho árduo para transformar o papel do Estado e elas relações sociais neste Pais.
Faço minhas algÚmas palavras que li em uma
coluna de jornal:
A China queimou os seus l'lvros na revolução cultural. O Brasil queima os cérebros de seu povo, ao condená-lo à escravi=·
dão da miséria e da ignorância.
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Por isso, eu não poderia deixar de vir à tribuna
para falar a respeito desse tema. Coincidentemente,
ontem, eu falava a respeito da prostituição infantoj JVenil e da responsabilidade que temos de implementar políticas para acabar de vez com ela.
.Hoje, os jornais publicam que o levantamento
feito.pela Seçretaria de Desenvolvimento Social do
Município do Rio de Janeiro vai detectar as chamadas áreas de riscos, que são, evidentemente, aquelas onde estão esses meninos e meninas de rua desamparados.
o Sr. Lúcio Alcântara - Penmite-me V. Ex" um
aparte, Senadora Benedita da Silva?
A SRA.BENEDITADA SILVA- Pois não, Senad<;>r.
·
O Sr. Lúcio Alcântara - Senadora Benedita da
- Silva, por acaso estou com alguns dados aqui que
se. referem ao assunto de que V. Ex• trata oportuna~
mente e com muita profundidade. São dados sobre
a ·violência erri relação aos menores.' Na faixa de 15
a 17 anos, nos:anôs ao; 8 em cada 100 adoleséenc ·
tes.mortos eráin vitimasde homicídio. Nos.arios 90;
essa proporção aumentou para 25 em cada 100;
quer dizer, de cada 100 adolescentes que morrem,
25 são vitimas de homicídio. Na faixa de 10 a 14
ariàs, também aumentou a incidência de homicídios.
Nos anos sei, de cada 100 mortos nessa idade, 2
eram assasSinados, portanto 2%. Nos anos 90, 5 em
cada 100. Passou, então, para 5%. As estatísticaS
das mortes abaixo dos 18 anos eram lideradas pelos
acidentes de trânsito. Para todos os que morriam
com menos de 18 anos, a principal causa eram os
acidentes de trânsito. Hoje, os homicídios estão no
topo da lista. Em números absolutos, as mortes violentas de menores de 18 anos, incluindo assassinatos, acidentes de trânsito e afcgamentos totalizam
340 mil entre os anos de 1979 e 1993, número maior
do que aqueles associados a alguns conflitos anmados que abalaram o mundo, como a guerra da Bósnia, com seus 250 mil mortos. É um verdadeiro massacre; há uma escalada de violência, abrangendo os
menores, os adolescentes, que, a cada dia, são as
maiores vítimas dessas mortes violentas. v. Ex",
oportunamente, traz esse assunto ao debate, como
já o fez em outras ocasiões, por ter uma preocupação especial com esse tema. Mas essa é daquelas
questões que não é demais repisar, para que a sociedade acorde e se dê conta da monstruosidade
que é deixar crianças ao abandono nas ruas, vitimas
da droga, da violência, do desajuste familiar e de
morte precoce. Esse assunto é um passivo que a
sociedade brasileira precisa res·olver, é uma nódoa
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em todo o nosso processo de desenvolvimento.
Quero solidarizar-me com o pronunciamento de V.
Ex', acrescentando esses dados que são_ por si só
eloqüentes, para denunciar a violência contra os me.
nores e os adolescentes. Muito. obrigad<;>.
A SRA. .BENEDITA DA SILVA ; Agradeço o
aparte de V. Ex", Senador Lúcio Alcântara, porque ele
referenda, sem dúvida alguma, á preocupação que temos tido em debater essa matéria nesta Casa.
Hoje, por coincidência, trouxe o assunto à baila
através de notícias veiculadas .nos. jom~s ;:lo nosso
Pais,. que. destacam cidaqe çlp Rio de, ~aneiro por
ter os .chamados ."~açps e lugares de .risco'; que
nossas crianças adolescentes vivem em meio a uma
.. , .
verdadeira fábrica de marginais.
Por que digo isso? Estou à vontade. para fazêlo e o faço no momento da disputa elei_tÇn:al do Município do Rio de Janeiro. ·oe:;;prezat;~ll)· totalmente
esse tema, quando deixaram de cumprir e de priorizar um compromisso de campanha >'ana tomarem a
abordá-lo agora - 'se todos não mai_s se recordam,
eu me recordo; lembro-me perfeitamente desSe debate politico, no Rio de Janeiro, em· 1992, porque
participei do mesmo, contribuí com idéias.
Hoje, quando dizem que vão solucionar o problema, lembro-me de que já tiveram.essa oportunidade, ganharam as eleições e nada fizenam nesse
sentido. Mas, agona, referem-se novamente ao problema das crianças e dos adolescentes de rua porque eles servem de instrumento para os palanques,
servem inclusive para que se possa injetar e investir
recursos no Município do Rio de Janeiro. Sabemos
que o !base, dirigido pelo Betinho, comprovou o número de crianças nessas circunstâncias, deu algumas sugestões e mencionou a necessidade de re-

a

cursos~---

Ne_sta Casa, temos votado todas as matérias
necessárias não só para o Estado como pana a cidade do Rio de Janeiro. Como podem usar os recursos
para maquiar uma cidade sem que tenham a coragem de tirar os meninos e meninas das ruas?
A punição para essas crianÇas é fácil: apenas
rebaixam as suas idades para puni-las, para incriminá-las; esquecem-se de que, antes de mais nada, foram deixadas ao abandono. E, passadas as eleições,
quando já não precisam ·mais delas, transfonnam-nas
pura e simplesmente em objetos descartáveis.
A população, insegura e desatenta aos compromissos assumidos pelos seus candidatos, ouve,
a cada momento, que preCisamos dar um jeito parq
solucionar o problema, como se esse jeito já não deveria ter sido dado com a nossa responsabilidade de
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eleitor, no sentido de impedir que o Rio de Janeiro
, seja administrado por aquele que deixou de ter a
competência.' ·necessária para resolver esse sério
problema.·:.· · ·
.
. ·:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha indignação Se faZ não apenas no campo emocional." mas
no politico.: Tenho essa responsabilidade como rep·
resentante "do J=stado e tenho votado a favor dos in·
teresses do Município do Rio çfe Janeiro. Portanto,
não me posso calar no momento em que estão ma·
nipulando essés dados. Na verdade, eles já o tinham
nas mãos para simplesmente levá-los ao palanque,
receber dá população assustada: ó seu apoio eleiiOral e, de ricivo, "riada faier. Isso é bom para os pàlànques e é pura demagogia, o que não posso suportar.
· Queremos sim que esses meninos estejam fora
das ruas; queremos sim. que· eles estejam incluídos em
- projetas que laçam deles verdadeiros Cidadãos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durànte o discurso da Sra.Benedita da
Silva o' .Sr. Mauro Miranda, deixa a cadeira"
'. .
da presidência, que é _ocupada pelp. Sr.
Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - 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, estou encaminhando um pronunciamento sobre a questão da
violência contra menores e adolescentes, que secunda a intervenção da Senadora Benedita da Silva,
sobre esse flagelo da sociedade brasileira.
. Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para·
fazer um comentário sobre um evento que se está
realizando em São Paulo e que, de certa maneira,
nos traz algum alento no âmbito da cultura. Trata-se
, Sr. Presidente, da 14• Bienal do Livro.
. Esse é um grande acontecimento, um grande
evento, que, ao longo de 26 anos, tem crescido e
expandido-se. Basta dizer que, há 26 anos, a Bienal
ocupava um espaço de 3.250m2; hoje, ocupa
43 ..000m2 • Tradicionalmente, era realizada no Pavilhão do Parque do lbirapuera e, este ano, esta-se
realizando na EXPO Center Norte. A 1• Bienal tinha
225 exposit0res; a aluai, 811 , com 150 mil títulos.
Esse dado mostra também o vigor da nossa indústria editorial.
Aliás, entre os expositores da Bienal do Livro,
encontra-se o Senado Federal, com um stand de
obras de referência publicadas pelo Senado, ou
seja·, obras no campo jurídico, da Legislação Brasileira, etc. Segundo informações que recebi, esse
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stand está sendo muito visitado, inclusive as publicações do Senado têm tido bastante saída.
Estimulei a presença do Senado na Feira do Livro, em Fortaleza, o que foi um grande suGesso.
Posteriormente, o Senado se fez presente à Feira do
Livro, em Salvador. Agora está participando do m~s
mo evento, em São Paulo, lançando um livro onde figura o nosso querido companheiro Senador Eduardo Suplicy, cujo tema é sobre os senadores paulistas, desde o início da existência do Senado Federal,
onde certamente S. Ex" figura com um merecido
destaque, próprio da sua •eficiente atividade parlamentar.
Hqje, só há duas feiras de livro maiores do que
a de São Paulo, a de Frankfurt e a de Chicago. A
Feira do Livro, .em São Paulo, deverá. ser anual a
partir do próximo ano, em vez de realizar-se a cada
....
dois anos.
.
Os dados mostram~nqs .inclusive qu"e há um
crescimento significativo não só da Bienal, mas da
indústria editorial brasileira Espera-se que q, BLenal
venha a faturar. mais de R$77 milhões. contra os
R$66 milhões da Bienal anterior. Sé levarmos em
conta o preço do. dólar, veremos que houve um crescimento real no iaturamento.. Estima-se que 1,5 mi·
!hão de. pessoas ~visitem a BieGal, entre· elas 500 mil
jovens estudantes, que lá es:tàrão paià tómar contato c:om o livro, pàra, quem sabe, adquirir e cultivar o·
salutar hábito da leitura.
·
Apesar de os dados da indústria editorial brasileira serem muito significativos e revelarem crescimento do número de leitores, sabe-se que o brasilei·
ro não tem o hábito de ler.
Vejamos os números de títulos publicados: em
1991, 17.500; em 1995, 40.000. O total de exemplares produzidos em 1991 foi de 303,5 milhões; em
1996, estima-se em 400 milhões. O faturamento da
indústria em 1991 foi de R$872 mil; em 1996, R$2
milhões. Esses dados demonstram que a indústria
editorial brasileira está evoluindo bastante, exceto
nõ ano de 1992, quando houve uma queda decorrente do fato de o Governo Federal ter reduzido bastante o volume de compras de livros escolares.
No entanto, verifica-se um dado preocupante: o
hábito da leitura entre adolescentes no Brasil ainda
é milito pequeno. A imprensa divulgou o resultado
de uma pesquisa realizada com jovens de 16 a 20
anos em onze capitais brasileiras. Perguntados sobre quantos livros leram, para a escola, nos últimos
doze meses, 46% responderam que não leram nenhum; para o lazer ou cultura, 50%; e para trabalhÕ,
83% não tinham lido nenhum livro. Ou seja: seja
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para o lazer, para o trabalho, para a escola, o índice
de leitura nessa faixa etária é muito baixo.
· • • O-SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Senador Lúcio Alcântara,_ nos termos do art. 18, "c", do
Regimento Interno, peço licença para interromper o
seu importante pronunciamento, porque, acompanhados pelo-Senador Mauro Miranda; estamos recebendo a visita dos Parlamentares da República da
Argentina, que formam o grupo de trabalho de mineração do Mercosul.
. A Presidência dá as boas-vindas ao Senador
Juan lgnácio Melgarejo; ao Deputado Miguel Angel
Bohino e à Deputada Maria Rita Drisaldi, todos da
Argentin;;tc ·Recebam as nossas homenagens e sejam bém-vfndos ao Senado Federal.
·
· · Continua: com a palavra o nobre Senador Lúcio
Alcântara.
- ·,0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA -_Embora o pronunciamento· de V. Ex' )a 'signifique~as boas-vindas
de todos nós; manifesto minha satisfação em
ber, no plenário do Senado Federal, os Congressis-,
tas çfa República da Argentina, país que, juntamente
com· o Brasil, o Paraguai e o Uruguai integram o
Mercosul. Trata-se de uma demonstração de quanto
os nossos laços políticos, culturais e econômicos se
consolidam na construção de um bloco que, sem dúvida nentluma, se expandirá e crescerá, formando
aquilo que Salivar chamava de "A grande pátria, a
pátria latino-americana".
Continuando, Sr. Presidente; vemos que esses dados são preocupantes. Embora existam de
vez em quando vaticínios e presságios de que o livro vai desaparecer, deve-se lembrar que, mesmo
nas sociedades altamente desenvolvidas, as dos
chamados países do Primeiro Mundo, onde há outras alternativas de lazer, de diversão, onde há
meios eletrõnicos de comunicação, o índice de livros per capita ultrapassa a 15 por ano. É o caso
dos países nórdicos. Nos Estados Unidos, onde essas alternativas de lazer e divertimento são maiores,
esse número u~rapassa 6 exemplares/ano. No entanto, no Brasil, os dados ainda deixam muito a desejar;
mostram que o hábito de ler não está enraizado no
povo brasileiro, apesar de o nosso grande Monteiro
Lobato ter dito que um país se faz com homens e com
livros.

rece-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esperamos que esse crescimento da indústria editorial brasileira, que é inegável, que é 'real, possa ter a sua
contrapartida na maior difusão do hábito da leitura,
principalmente através da criação de bibliotecas públicas, de pontos de leitura.
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A maioria daS obras editadas referem-se a temas
místicos, · religiosas, de -auto-ajuda ou .didáticos, que
representam o-grossodo.faturamento das. editoras.
Estamos· .convencidos de que -os dados. que
vou ler, publicados- no· Correio Braziliense de domingo último, da Fundação João Pinheiro, são resultados de uma pesquisa ·sabre- a indústria editorial
brasileira. Os dados soo alvissareiros; .revelam não
só o seu ·crescimentd; como ·também· a possibilidade
de que· seu. faturamento aumente na medida em que
a renda do povó brasileiro aumente, ér:ll' que os pontos de venda- de. livro também aumente e• em que o
Govemd tenha. uma ·polftiea de ci>mpras para oferecer esses livros a· bibliotecas que· se possam espa.
lhar por todo·o Pais: · • .
· É-interessante salientar• que o Brasil já foi responsável por 59% das vendas de.livro.no·continente
latino-americano. Esse .número·demonstra~qu!!, apesar ·de termos· ainda· uma população onde o hábito
da leitura deixá muito a desejar, que apesar de termos ·um percentuaL significativo de analfabetos, o
Brasil, sozinho.- já respondeu por 59% das vendas
de livro na América Latina.
A Sr" Benedita da Silva - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LÚCIO .ALCÂNTARA- Com muito prazer.
A Sr" Benedita da Silva - Senador Lúcio Aicântara, estou acompanhando o pronunciamento de
V. Ex•. Vou aparteá-lo, porque tenho na leitura um
hábito regular não só para o lazer, mas para aprimorar e acumular conhecimentos. Lamentavelmente,
vejo que a população brasileira deixou há muito de
faZer as chamadas leituras constantes. O pronunciamento de V. Ex" me chamou a atenção; fez-me recordar de ·alguns anos atrás, quando a leitura era
algo natural, muito embora recOnheça, como V. Ex"
bem o diz, o percentual de analfabetismo no Brasil.
Em que pese não termos na época os grandes
avanços tecnológicos, passávamos um livro de mão
em mão. Um livro não era apenas leitura para uma
pessoa: era para uma famma, para os amigos, ou
seja, recomendava-se, passava-se o livro adiante.
Hoje não temos mais esse costume. São poucos os
municípios onde se encontra uma biblioteca para fazer unia leitura ou onde-haja uma propaganda. Senador Lúcio Alcântara, além de mudanmos a nossa
cultura da leitura, estamos pagando preços altíssimos para essa produção, que deveria ter um custo
menor para a manipulaÇão de um número considerável da sociedade brasileira, fosse daqueles que
têm alto ou baixo poder aquisitivo. Mas V. Ex", sem
dúvida alguma, traz no conteúdo do seu discurso a
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preocupação; que deve ser de cada um de nós que
estamos na 'defesa de.uma educação eficaz e inves. lindo nessa prioridade, .de que.o brasileiro.p0ssa, em
qualquer classe social, ter acesso·à leitura;.seja porque já aprendeu a ler, seja porque· a .leitura faz bem
ao corpo, à alma e ao espírito. E -por que·não dizer? - quando nós· adquirimos o conhecimento,
quando sabemos e conhecemos melhor uns aos outros, evidentemente· a sociedade se toma muito mais
desenvolvida-. ·É~ isso que nós queremos.· Por isso,
parabenizo. V. Ex" por trazer a esta Casa, hoje, o debate sobre um tema altamer:rte relevante ••..
O SR.· LÚCIO ALCÂNTARA c Muito· obrigado,
Senadora Benedita da Silva. V. Ex"- tocou em ·dois
pontos muito importantes. Primeiro, o fato de nós V .. Ei<•, eu e-oirtros - termos perdido esse hábito da
leitura, essa ·tradição de ler. Isso está-se perdendo.
Por que digo isso? Porque. cada um de nós talvez tenha uma história para contar sobre determinado livro
que leu, sobre a influência que esse livro teve sobre
sua vida, sobre·setl· comportamento,. sobre sua formação moral, sobre sua opção profissional; enfim,
soôre sua conduta na vida, sobre seu comportamento. À medida que perdemos isso, fica mais difícil ajudar os jovens no ·que diz respeito a uma formação
sólida. Esse é um aspecto.
·
O segundo aspecto é o fato de que os livros
são caros. V. Ex" estava dizendo isso e é uma realidade. Isso ocorre porque há toda uma transferência
de responsabilidades ao longo da cadeia da indústria editorial e do comércio livreiro, que vai desde o
custo da impressão, ó pagamento dos direitos autorais, até a distribuição e a comercialização. E que os
livros são caros porque as edições são pequenas
devido à pouca demanda.
Há uma câmara instalada no Ministério da Cul·
tura, onde estão representados os diferentes interessados na questão~, estudando uma maneira de vencermos este problema, que é um fator de limitação à
leitura no País.
Creio que, de qualquer maneira, uma das soluções certamente vai apontar para o fortalecimento
das biblioíecas públicas, isto é, para o estímulo à
sua instalação. O Governo tem um programa de
aquisição de livros para mandar para essas bibliotecas nos pontos mais remotos do País, onde possa,
de fato, o livro, chegando, contribuir para a formação
dos nossos jovens.
Vejam que essa estatística que dei aqui é estarrecedora. A pergunta feita a jovens entre 16 e 20
anos, de onze capitais brasileiras diz: "Quantos livros você leu por lazer ou cultura nos últimos doze
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meses?" Respostas: nenhum livro, 46%. "E para a
escola?" Nenhum livro, 50%". Quer dizer, 50% desses adolescentes não leram. nenhum livro para a escola. O que é, de fato, .um dado estarrecedor; porque mostra que nem aquela exigência que, ultimamente, se tem feito nas escolas de .fazer uma ijsta
de obras que os estudantes devem ler e.staria sendo
cumprida. "E para o trabalho?." Nenhum livro, 83%''.
O índice de leitura é muito baixo nessa faixa etária
de 16 a 20 anos. Quando a pergunta é de um a cinco~ livros, de seis a dez livtos e de mais de dez· livros,
chegam a percentuais realmente desprezíveis.
Então, Sr. Presidente, saudando ·esse grande
evento, em São Paulo, quero justamente que .ele
signifique um fortalecimento da indústria editorial,
um· estímulo à leitura e, conseqüentemente, o aprimoramento dos nossos jovens, dos nossos estudantes.
, Concluindo, leio um trecho dessa matéria do
Correio Brazilierise, de.domingó, 1s 'de àgo5to, do
Maurício Melo JÚnior, enviado especial à Bienal; que
diz ~-seguinte:" · •
~
· .• , .. ,
"Em apenas cinco anos, entre 1990·e
1995, o número de. vendas anuais de livros
no Brasi.J saltou de 212 milhões e 200 mil
exemplares para 374 milhões e 600 mil.
Neste período, houve apenas uma queda,
em 92,~ --justamente quando o Governo~ se
retraiu significativamente na compra de livros didáticos - "quando as vendas chegaram a 159 milhões e 700 mil exemplares.
Os técnicos da Fundação João Pinheiro," - instituição de Minas Gerais que fez
essa pesquisa - "explicam a queda. Em
1992 o Governo Federal, responsável pela
compra de 30% de todos os livros didáticos
produzidos no País, simplesmente não comprou nada.
Todos estes dados constam do estudo
"Diagnóstico ~da Indústria Editorial Brasileira", onde a Fundação João Pinheiro analisa
dados_colhidos junto às editoras e que são
analisados em sigilo e divulgados de forma
agregada. Nesse ano, trinta empresas foram
analisadas.
O mercado brasileiro, nos últimos seis
anos, dobrou o número de títulos produzidos
e hoje está no mesmo nível de países como
França, Itália e Espanha".
Evidentemente, temos uma população muito
maior do que esses países examinados, mas a rei~
ção livros/número de leitores é baixa, como já demonstrei.

-

00258

ANAIS DO SENADO FEDERAL

"Em termos de venda, isso quer dizer
que, entre 90 e 95, os números saltaram de
900 milhões de dólares para mais de um bilhão e soo-milhões. Um crescimento de 106%.
_
A quantidade de títulos cresceu 76%. ·
Já a oferta de exemplares cresceu somente
· 37%. Traduzindo, isso significa que as tiragens médias se reduziram".- · ·
Outro problema que a indústria editorial enfrenta é o das cópias - xerocópia5, significando inclusive
uma violação ao direito autoral, que tem sido combatido com a colaboração de grandes empresas que
atuam no mercado de máquinas de cópias, como a
Xerox dei Brasil e outras máquinas; a própria Câmara Brasileira do Uvro tem também feito campanha no
senfido de evitar que as cópias de livros inteiros con-tinuem sendo feitas de maneira abusiva, em detrimento inclusive do direito do autor, que teria que auferir recursos da publicação da sua obra.
Com esses dados, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, encerro o meu pronunciamento, dese•
jandp que a Bienal do ·próximo ano ' passará a ser
anual

w

continue sendo-um evento de grande suces-

so e de êxito cultural e comercial, como tem sido até
então.
A Sf!A. BENEDrrA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a P'!lavra, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex• por cinco minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Paro
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, em seu
art. 27, que "o reconhecimento do estado de filiação
é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível,
podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo
de Justiça."
Em vista desse artigo, estamos-apresentando
um projeto de lei que dispõe sobre a gratuidade da
realização de exames de Código Genético (DNA)
para instru_ir processos de reconhecimento de paternidade.
Reconhecemos que os elevados preços cobrados pelas clínicas particulares para a prestação desse serviço inviabil1zam o acesso de mulheres de baixa renda, que são justamente aquelas que mais carecem de ajuda para o provimento de seus filhos.
É sabido que centenas de mães e também de
pais lutam na.Justiça para ver a paternidade e a maternidade dos seus filhos reconhecidas. Enquanto
isso não acontece, crianças encontram-se desampa-
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radas, pelo simples fato de ser impossível economicamente a realização do exame de DNA.- Inúmeros
processos que investigam a paternidade e a màternidade estãO ·paralisados exatamente por não existir
o exame de-DNA à disposição da população.
O próprio Poder Judiciário reconhece o elevado alcance sooial desta medida, porque afirma que
centenas de prooessos estão paralisados nas Varas
de Famma em virtude "das ·partes não -possuírem
meios de suportar o ônus da perícia decorrente".
· A aprovação desta Lei irá atender beneficiar
uma demanda crescente de -mulheres -que buscam
provar na Justiça a identidade de pais ·que se recusam á prover a manutenção de_ seus filhos.
Era o que tinha a dizer. Muito· obrigada, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de· HÕIIahda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, quando aqui pregamos a indispensabilidade das reformas propostas pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, vislumbramos assegu-

e

rar o ·pitfQressO econômicó do País e o bem-estar

social de sua população, a partir, especialmente, da
promoção do crescimento económico e do emprego
da força de trabalho.
É claro, portanto, o nosso objetivo, ao recomendarmos uma nova concepção para as normas
condicionadoras das relações empregatícias, no que
se convencionou identificar como "a flexibilização
dos direitos trabalhistas".
Aliás, é de todos conhecido que o processo de
globalização da economia tem entre seus fundamentais pressupostos a "competição com qualidade",
uma das principais determinantes das alterações do
-sistema de leis que se pretende, imperiosamente,
adaptado ao novo cenário económico. social e político do mundo. Pois, an!e a abertura dos mercados às
importações e à atualização tecnológica dos par. ques fabris, teriam os governos que, em conseqüência, encontrar solução ocupacional para a mão-deobra liberada nesse processo.
Noutra linha de argumentação, trata-se de perceber que a sobrevivência do empresariado, assim
também dos empregos que mantém, está condicionada à sua competitividade frente à concorrência interna e estrangeira, exigindo a fixação de novos parâmetros nas negociações entre patrões e trabalhadores, de sorte a viabilizar o enfrenta mente_ das
crescentes exigências do mercado e da manutençãÕ
das ocupações.

--

-~
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Obserl(e-se, a propósito, que os julgados mais
recentes dos. tribunais tr,.balhistas. levam em conta
que os reajustes das folhas salariais de'!em. estar limitados Pel<i? .reais possibilidades econômicas e financeiras das empresas, e não -pelas normas con-.
tratadas. Ignorassem as Cortes Trabalhistas os índices refletid.os pela produti.vidade do empregador, estariam decre)an!:Jo a !<>lên!)ia da empresa e, conseqüentemente,. o desemprego d~ .\odes .os trabalhadores.
Ademais,. ~bendo-s~. que "o Direito não _apresenta em. seu .favor bons resulta.d_()s !<Uando lenta_
violentar as regras inexor:áveis da economia", a elevação de salários, quànd.o impossibilit<~da pelo. C!e- ·
sempenho da empresa, pode cumprir a exigência do
contràto, num primeiro momento, mas, em seguida,
_é fator irrecorrfvel da desocupE!ção do trabalhador,
afinal, saçrificado, quando se pretendia beneficiado
pelo aumen)o.
Os regulamentos trabi!lhi~a,;. como se sabe,
não deixam o.pção à iniciativa das partes, P95\Q q!Je
a relação de emprego é subordinada à prescrição dà
lei, ào estatuto celetista e à mediação da Justiça especializada, pequena liberdade concedendo às negociações diretas entre a empresa e o trabalhador.
Modernizar essa n31ação, admitindo :contratos e negociaçõe& coletivas como regra absoluta e não apenas facuttativa, significa privilegiar o entendimento
di relo e próximo de empregadores
e assalariados.
.
.
.
Decerto, há uma dívida social a requerer reparação, antes mesmo que sintamos os reflexos da
economia globalizada, na sua inteireza, notadamen-

te nos aspectos de emprego e renda. Preocupa desde agora, no entanto, o fato socialmente cruel do desemprego, despontando como das primeiras realidades entre· as otimistas perspectivas da nova ordem
econômica.
De fato, ela nos acena para alternativas de manutenção e crescimento das ocupações, pela própria
elevação da produtividade e competitividade, indicando a necessidade de reformas da legislação trabalhista e previdenciária, especialmente da Constituição Federal e da Consolidação das Leis do Trabalho, no que seria a citada ·~lexibilização" desse específico ordenamento legal.
O processo, dessa forma, abrangeria a instituição de mecanismos de qualificação profissional
e de educação para o trabalho, incluídos num amplo projeto de modernização das relações de emprego, revistas e compatibilizadas com os regulamentos da Organização Internacional do Trabalho- OIT.
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Em recente pronunciamento a respeito, o Ministro Paulo de Tarso Almeida Paiva reconheceu a
existência do desemprego e que "o avanço do mercado infonnal é preocupante~. Contudo, o Ministério
está atento "à aluai conjuntura do mercado de trabalho",. estuda projetes governamentais de geração de
novas ocupações e intenta modernizar as relaçÕes
trabalhistas, flexibilizando e. reduzindo os encargos
sociais. Para S. Ex";
'19do modelo proposto deve manter incólumes os direitoo dos trabalhadores•. Desse modo, "é preciso que haja o empenho de
_tod_os, ...Governo, . trabalhadores. e. empresários, na busca de mecanismos que permitam
cresci~nto do mercado de trabalho fonnal,
através-de novas formas de contratação que
privilegiem a autocomposição das partes,
dando preponderã~cia aos di,reitos coletivo.s.
Não se .trata de mais ou menos direitos ou
obrigações, mas qe confiança na capacida-·
de de negociação dos empre~rios"El ttaba.lhadores brasileiros, essencial num mundo
que exige a participação de todos nos novos
sistemas de produção".
Em abono desse posicionamento prospera o
Prçjeto de Lei n.• 1.724, de 1996, de. autoria do Po·der Executivo, prévia e exaustivamente discutido
com as mais eXpressivas lideranças parlamentares,
sindicais e empresariais. Na Exposição de Motivos
do Ministro de Estado do Trabalho, é constatado que
o Brasil "enfrenta dificuldades quanto à empregabilidade de seus trabalhadores, em decorrência da redução dos postos de trabalho' e em face "dos desafios da ordem econômica globalizada".
A essa sttuação, o .Governo, com o propósito
precípuo de criar empregos, responde com a iniciativa em comento, que dispõe "sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e dá outras providências", privilegiando, nas relações empregatícias, a
via negocial, dado que o modelo. contratual que introduz, subordinando-se à celebração de convenção
ou acordo coletivo, impõe o entendimento preliminar
entre empresários e trabalhadores.
Com o projeto, adota-se o contrato de trabalho
por praio determinado, na forma prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, dando-se-lhe característica de universalidade, na situação particularmente especial ora atravessada pelo mercado. Assim, as
contratações serão válidas "para todas as atividades
da empresa", prevalecendo "para admissões que
representem efetivo acréscimo do número de em-
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pregados da empresa', com o que se inibe a mera
substituição da mão-de-obra.
Para tomar vantajosa a contratação, o projeto
quer diminuir o custo da folha salarial, reduzindo por
um ano. em caráter temporário, as contribuições patronais, aí incluídas as do Sebrae, Incra, salário-educação e seguro de acidentes do trabalho. Ao mesmo
tempo, reduz-se a dois por cento a alíquota do recolhimento para o FGTS, facultando-se às partes a introdução, nas negociações coletivas, da obrigatoriedade de depósitos bancários mensais, em favor do
empregado, fixando-se os períodos permissivos de
,
saque.
Ta!s reduções, é bom que se registre, prevalecem enquanto se mantiver o acréscimo do número
de empregados e a majoração da foltia salarial até o
limite de vinte por cento do número· qe empregados.
-o incremento das contratações será, sempre avaliado, para tanto instituindo-se o registro obrigatório, no
sindicato dos trabalhadores, de cada um dos contratos celebrados nessas condições.
Como estímulo às empresas, o projeto garante
'preferência na obtenção de financiamentos oficiais,
especialmente junto ao BNDES, sempre que contratarem empregados nos termos propostos'. Por outro
lado, mediante alteração sugerida à CLT, procura-se
contomar.a necessidade de realização de serviços
extraordinários, dando-lhes caráter de excepcionalidade e subordinando-os à previa negociação.
Em resumo, o projeto, flexibilizando o contrato
de trabalho por prazo determinado, tem em mira
combater o desemprego, porquanto favorece o desejável acréscimo de até vinte por cento no número
de trabalhadores contratados pelas empresas. Na avaliação do Instituto Liberal, a proposição alinha-se entre
as necessárias medidas de reformulação das leis do
trabalho, induzindo a ocupação, 'a exemplo do que
ocorre crescentemente nos países europeus".
Segundo o Instituto,

Nas disposiçõeS- dO projeto de I8i, conquanto não afetem o poder tutelar do Estado, expresso no Direito do Trabalho, poderão contribui( para atenuar a marginalização
a que foi condenada metade dos trabalhadores brasileiros por nossa esdrúxula legislação do traba]ho,. conlerir maior flexibilidade
às empresas para adaptar-se às fases do ciclo económico e, em decorrência, induzir um
aumento no nível de emprego".
Conclui o Instituto Liberal, com a nossa integral
concordância, que:
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"a economia mudou e continua mudan~
do, e essa mudança não teve conseqüência~ na legislação trabalhista, onde o Estado
exerce tutela global sobre o. trabalhador,
perpetuando o número de trabalhadores informais totalmente desassistidos de direitos
trabalhistas'.
Em tal oontexto, o Instituto considera a proposição 'uma tímida tentativa de resolver um problema
de proporções gigantescas, mas reoomenda aos
Srs: Congressistas que a apóiem como um primeiro
passo', pois a minimização do problema da desocupação e 'do emprego 'informal 'passa por revisões
profundas da Consolidação das Leis do Trabalho e
mesmo da anacrõnica Justiça do Trabalho".
. Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr.Jáel à~ Hollanda , o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
·Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) •
(:oncedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (PausÇ~.)
Concedo a pru"vra ao Sen"dor Edu"rdo Suplicy. .
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sf. Presidente, Senador José Eduardo Outra, Sr"s e
Srs. Senadores, esquentam as campanhas eleitorais. A sucessão municipal, em todos os municípios
brasileiros; em particular nas capitais, mostra-se já
como o prenúncio daquilo que poderá acontecer, de
extraordinária importância para os destinos do País,
em 1988. Em alguns municípios, como a capital de
São Paulo e a capital do Rio de Janeiro, alguns pasSO:S

estão-sendo-dados que oSviamente-preoctlpam

as principais lideranças e os principais partidos políticos em nosso País.
Acredito, como Senador pelo PT; e pelo fato de
estar acompanhando as eleições nas principais cidades, que vamos ter um extraordinário desempenho:
o Partido dos Trabalhadores muniplicará o número de
vereadores e prefettos em todo o território nacionru.
Pelo fato de a Bancada do PT, com 50 Deputados Federais e 5 Senadores, constituir um segmento, uma agremiação de grande relevãncia na vida
política; por termos tido em Luís Inácio Lula da Silva..
o principal contendor das eleições de 1989 - Lula foi
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para o segundo turno enfrentando l;emando Collor
.. de Mello - e de 1994 - quando Lula foi o segundo
mais votado pelos eleitores brasileiros -, temos razões para acreditar que o Partido dos Trabalhadores,
coligado com outros Partidos, tais comá o Partido
Socialista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil,
o PCB, o Partido Verde e outros que tem-se aproximado de nós conforme às circunstâncias de cada lu.gar, em muitos lugares do Brasil se encontra à frente,
extremamente. forte, ou então disputando cargos e,
para valer, a prefeitura, de cada. uma das cidades.
Dentre as principais cidades brasileiras, gostaria de destacar. Porto Alegre, onde o candidato Raul
Pont lidera as pesquisas de opinião, reforçando a
avaliação extremamente positiva dos eleitores de
Porto Alegre sobre a gestão de Olívio Outra e, posteriormente, a presente gestão de Tarso Genro. Raul
Pont, com· José Fortunati como Vice, certamente ganhará as eleições.
Em Belo Horizonte, Virgflio Guimarães encontra-se à frente. Ele, que em 1990, no mesmo ano em
que fui eleito Senador, era também candidato e teve
umà destacada votação, agora se encontra à frente,
reconhecidamente como o mais forte candidato e
reunindo os méritos para se tomar o Prefeito de Belo
Horizonte.
Em-uma das principais cidades do ABC paulista, o Deputado Federal Celso Daniel está obtendo
nada menos que 62% dos votos, segundo as diversas pesquisas, devendo ganhar em primeiro turno.
Teima de Souza detém mais da metade da
preferência dos eleitores de Santos e deverá ser
confirmada como a nossa Prefeita.
No Nordeste, destaca-se, entre outros candidatos, Nazareno, que foi Deputado Estadual pelo Piauí
e é forte candidato a Prefeito de Teresina.
Em Aracaju, Ismael Silva conta com todo o
apoio do Senador José Eduardo Outra e do Deputado Federal Marcelo Deda e, na semana passada,
andou pelas ruas da cidade com Lula, que lá esteve
fazendo uma visita. Confonme relato do nosso Uder
José Eduardo Outra, a visita de Lula teve uma extraordinária receptividade, lembrando que, em Aracaju, Lula obteve 65% dos votos para a Presidência
da Repúblic(l.
Em Rio Branco, fazendo jus à boa administração de nosso aluai Prefeito Jorge Viana, está crescendo o candidato Marcos Afonso, com possibilidade concreta de ganhar as eleições.
Em Campo Grande, Zeca vem surpreendendo e
já conta com mais de 22% da preferência, praticamente empatado com os nossos principais adversários.
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No Rio de Janeiro, vislumbra-se a possibilidade
de Chico Alencar dar uma grande arrancada daqui
para a frente.
Em lpatinga, Chico Ferramenta, que é Deputado Federai e tem honrado seu mandato por Minas Gerais, destaca-se à frente das pesquisas de opinião. ,
Em Goiânia, Valdir Camácio já está mostrando
a possibilidade concreta· de suceder o nosso atual
Prefeito.
Ângelo Vagnoni está· crescendo em Curitiba,
assim como Afrânio Bompté, em Florianópolis.
Mas é na maior cidade brasileira que observamos o grande debate em tomo dos de~tinos do País,
uma vez que São Paulo, com seus 10.100 mil habitantes, constitui-se quase que numa cidade-nação,
numa cidade-estado, concentrando as atenções.
Luiza Erundina de Sousa esteve muito bem
nos debates promovidos pela televisão - e digo isso
porque assisti de perto -e· tem toda possibilidade de
vencer as eleições. Hoje, ela se encontra em segundo lugar nas pesquisas de opinião, com 24% a.25%
das preferências.
Gostaria de ressaltar aqui as minhas razões
para acreditar que Luiza Erundina de Sousa será a
futura Prefeita de São Paulo.
Para fortalecer os meus argumentos, gostaria de
ler o texto de Luiza Erundina, hoje publicado no jornal
Foiha de S.Paulo, sob o título "VIVer Melhor em São
Paulo". Eis as palavras da candidata do Partido dos
Trabalhadores, que está coligado com o Partido. Socialista Brasileiro, o PMN, o PC do B e o PCB:
"Restabelecer um projeto de cidade
.. . que desenvolva patamares mais elevados
de qualidade de vida, justiça e democracia
para todos. Essa é a grande meta do programa de governo que estamos apresentando à população de São Paulo, com o objetivo de oferecer à cidade e à sociedade paulistana um projeto alternativo ao da aluai administração.
Um governo que, em três ou quatro
anos de mandato, priorizou o investimento
em obras viárias no quadrante sudoeste da
cidade, ao mesmo tempo em que destruiu o
serviços sociais de qualidade que criamos
nas áreas de saúde, educação, assistência
social e transporte coletivo.
Além disso, paralisou os mutirões e interrompeu o programa do passe do desempregado, que em nossa gestão beneficiav~
uma média de 250 mil pessoas por mês.
Agora, em ano eleitoral, o aluai prefeito ten-
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ta fazer o seu sucessor assumindo bandeiras sociais, apoiando-se para isso numa forte ofensiva de marketing, cujo conteúdo
não reflete a realidade dos fatos.
Mas dàs umas de São Paulo sairá
também o esboço das attemativas que o
país clama parà ·ac:abar com as dificuldades
económicas, d desemprego e a crise social
que a política do Governo Federal aprofunda
a cada dia.
· Por isso, estamos decididos a realizar
nos próximos quatro anos ações que apontem para uma· transformação radical das
condições de vida na cidade e que coloquem· São Paulo· no caminho da democratização, do desenvolvimento sustentável e da
elevação da qualidade de vida para todos.
Assim, entre suas linhas fundamentais, nosso programa contempla:
·
- colocar a prefeitura ·mais perto das
pessoas, retomando a prática do orçamento
participativo e implantando as subprefeituras
e o conselho de representantes, previstos
na Lei Orgânica do Município."
Aqui, Luiza Erundina baseia-se tanto na sua
própria experiência, nos quatro anos de gestão,
como também nas experiências de· administrações
municipais do PT, que têm merecido destaque de
análise em todos os órgãos de imprensa, inclusive
no Habitat 2, na cúpula mundial das cidades, onde,
em especial a experiência do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre, nas Administrações
Olívio Outra e Tasso Genro, ganhou extraordinário
destaque.
• - Fortalecer os centros locais, elaborando planos de bairros com participação da
sociedade e com a adoção de medidas económicas e urbanísticas, orientadas para a
instalação de pólos económicos e de serviços, como o que iniciamos na Zona Leste,
visando a geração de emprego, cuttura, lazer
e qualidade de vida em todas as regiões."
Obviamente que, com a instalação de pólos de
cultura e lazer, estaremos também colaborando para
que sobretudo a juventude e os adolescentes dos
bairros mais periféricos da cidade, onde quase não
há oportunidades de lazer e cultura, tenham chamamentos para as coisas positivas da vida, ao invés de
estarem se enfronhando com drogas ou com o banditismo.
·
.
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·-Facilitar a circulação na cidade, descongestionando o trânsito e priorizando o
transporte público, ao contrário do que acontece· atualmente. Entre outras· medid<fS, vamos ampliar os corredores de ônibus; melhorar a qualidade de serviço; criar o bHhete
único integrado; participar e investir recursos
na ampliação e· modernização· dos sistemas
de metrô e trens, integrando-os· com os ônibus; e ·estabelecer parceria com o governo
estadual, e outros municípios para a construção do rodoanel viário. •
Gostaria de faZer um comentário· sobre a proposta do bilhete único, que, em 1992, foi por mim
defendida, enquanto o meu adversário, o aluai Prefeito Paulo Maluf, dizia que queria construir mais de
::14 terminais de ônibus na Cidade de São Paulo para
realizar a integração. Ponderava eu, na época, que
mais racional, como acontece em outras cidades do
mundo, seriajnstituir o. bilhete único para que as
pessoas pudessem trocar de ônibus em· qtralquer
ponto da cidade.
Pois eis que agora o candidato Celso Pitta está
propondo o bilhete único. É importante que as boas
idéias acabem frutificando; inclusive entre os partidos adversários. Entretanto, é de se estranhar, caso
seja verdadeira, a declaração feita pelo candidato,
ontem, à Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem,
ao ser perguntado por que a aluai prefeitura ainda
não hólvia instituído o bilhete único, ele teria respondido que precisava antes construir os terminais de
ônibuS.
~
Ora, acredito que isso não possa ter sido dito
pelo candidato a prefeito, pois demonstra que ele
não estaria compreendendo aquilo que a sua mensagem publicitária, os seus homens de marketing
estão apresentando, quando dizem que o candidato
do PPB estaria também propondo o bilhete único.
Neste sentido, é melhor escolher aquela que
realmente defende o bilhete único e compreende a
proposta. Refiro-me â Luiza Erundina, que continua
·
com as suas proposições:
•__melhorar os bairros e as condições
de moradia, priorizando o investimento em
infra-estrutura urbana e social, em segurança alimentar e comunitária e na queda radical das taxas de mortalidade infantil e materna e de homicídios, nas regiões mais desassistidas da cidade.
-Preservar o rQeio ambiente, retoman:..

e expandindo a coleta seletiva de lixo,
além de ampliar programas como a despo- ·

~do

.
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luição das represas Billings. e Guarapiranga
e da construção de parques e áreas verdes.
-Retomar a política haMacional diversificada que praticamos em 89 e 92 e que
-mereceu prêmios internacionais a exemplo
dos mutirões. Vamos oferecer soluções concretas e adequadas para que a população
de baixa renda possa efetivamente ter acesso à casa própria."
Prossegue a nossa candidata Luiza Erundina:
• •.. recuperar um programa de saúde
integral, gratuita e de qualidade. Para isso,
criaremos o programa SIM {Saúde Integral
Municipalizada}, em parceria com as áreas
de saúde das esferas estadual e federal, visando à implantação eletiva do Sistema Único de Saúde na cidade. Daremos qualidade
técnica e calor humano ao atendimento e retomaremos a construção de hospitais e a
adoção _de .programas e serviços de excelência que deixamos ao encerrar nosso pril
meiro mandato.
Ressalta, ainda, Luiza Erundina, sua meta de:
• ... investir prioritariamente na inlância,
II'@Zendo de volta uma educação pública
gratuita e de qualidade. Vamos garantir o
aceSso à escola e às creches a todas as
crianças, adotando para isso um programa
de renda familiar mínima vinculada à matrícula das crianças nas esoolas e nas creches.
São essas, portanto, as principais propostas que submetemos à população em
nossa campanha rumo à vitória nas eleições
de 3 de outubro. Estamos certos de que São
Paulo não suporta mais conviver com o autoritarismo de Governo como o aluai e de
que a cidade precisa voltar a ser governada
de fonma democrática e com base num projeto de desenvolvimento que seja capaz de
combater o desemprego, melhorar qualida·
de de vida e garantir os direitos de cidadania
a todos os paulistanos."
Se as Sr"s e os Srs. Senadores forem a São
Paulo poderão observar que há regiões da cidade
em que obras estão sendo realizadas, muitas vezes,
a toque de caixa, sobretudo na região sudoeste da
cidade, que vai da Cidade Universitária ao Aeroporto
de Congonhas. Na direção do Parque lbirapuera à
23 de Maio, indo até Cidade, na direção· da Avenida dos Bandeirantes e em direção ao Morumbi e à
Cidade Universitária, trafegando pela Avenida Faria

a
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Lima ou pelas obras viárias, sobretudo pelo Túnel Ayrton Senna e outros, verificará, ali, um extraordinário investimento. Nos Jardins, nos bairros de maior poder aquisitivo, no Morumbi; em
Higienópolis, no Pacaembu e nas Perdizes poderse-á averiguar que ali os serviços urbanos e~tão
sendo colocados ou mantidos em alta qualidade.
Muitas das praças e lugarejos públicos foram reformados.
Inclusive, sendo a Avenida Brasil um eixo muito próximo de áreas verdes, como o Parque lbirapuera, como o Bosque do Monumbi, a Cidade Universitária, que,-constitui-se em mais um parque, eis
que, por exemplo, na esquina da nua Colômbia, da
Avenida Europa com a Avenida Brasil, a 300 metros
de sua residência, o Prefetto Paulo Maluf resolveu
realizar mais uma obra.

Havia ali. três casas, que tinham sido adquiridas por um banco. O banco queria construir nesse
local a sua sede. Mas como? Era impossível ali ser
construída uma sede por razões de zonearoento.
Mas o Prefeito resolveu desapropriar aquela área e
construir naquele lugar - dessà fonma resolvendo o
·problema do investimento imobiliário realizado pelo
banco - um parque, uma nova área verde com um
baixíssimo grau de utilização.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Sénador, o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, advertido pelo meu Líder que preside a sessão,
obedientemente, concluo, dizendo que seria importante podenmos avaliar bem que tipo de prioridade
se quer. Eu gostaria de deixar esta pergunta aqui
para o próprio ex-Secretário de Rnanças, Celso Pitta, hoje cardidato do Prefetto Paulo Maluf. Como se
mediu a relação custo e benefício social da construção daquele parque em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil, a 300 metros de sua residência,
com outras possíveis obras que, por exemplo, poderiam ser realizadas no Jardim Ângela, no Capão Redondo ou no ltaim Paulista, enfim, em qualquer das
áreas onde os serviços urbanos, o serviço de educação, de saúde, inclusive as próprias áreas verdes e
parques, ali, sãotão escassas.
Por que se fez ali quando falta tanto nas áreas
carentes da cidade?
Para conrigir isso, há uma solução, acredito.
Luiza Erundina e Aloízio Mercadante em 3 de outubro próXiJ110.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) "-·
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero
fazer um registro, porque; no próximo dia 29, estarei
licenciar:ldo-me ·desta Casa. Na oportunidade, assumirá o companheiro e amigo, Dr. José Henrique Carneiro de Loyola, que é meu suplente. "
Em razão deste fato, eu gostaria de, desta tribuna, tecer algumas considerações e esclarecimentos sobre a relação do Parlamento com a Midia e a
Sociedade.
· A epopéia · da recuperação das- prerrogativas
democráticas no País, sob o comando do Legislativo, derrubou um a um os resquicios·do autoritarismo. E a imprensa reconquistava seus direitos mais
elementares ..- ' •
_
Sempre que houve quebra da ordem democrática, o Congresso é os -meios de comunicação foram
•,
as suas primeiras vitimas.. ·•
As décadas de 60 e 70 estão· marcadas por
gravfssimos erros -políticos e socioecónômicos e pelos quais" estamos pagando até hoje. Era o período
em que o Estado podia tudo. E o cidadão nada.
Hoje, sob a luz da liberdade de imprensa e expressão, surge o jornalismo investigativo, que tem a
seguinte particularidade: tornar público justamente
aquilo que as pessoas ou instituições querem que
permaneça nas sombras.
Como tudo que é positivo, o jornalismo investigativo tem seus pontos vulneráveis. Quando praticado sem consciência profissional, sem profundidade,
sem responsabilidade, pode cair no descrédito.
A preocupação com o denuncismo não atinge
apenas políticos, que são, invariavelmente, os alvos
das "metralhadoras" dos jornais e TVs. Hoje, essa é
uma preocupação também de grande parte dos mais
destacados jornalistas brasileiros, assustados com a
freqüente quebra da ética profissional.
Recordo-me de citação do jornalista Joseph
Adam Zukauskas, que indaga: "o quanto nós, jornalistas, temos feito para mudar o pafs. Ele mesmo
responde, dizendo que temos sido muito dóceis com
a elite politica, subservientes com o Poder, quando
deixamos de personalizar, nominar, dar nomes aos
responsáveis, objeto das nossas denúncias, estas
se tornam inconseqüentes. Levantamos o clamor
popular sem saber contra quem. E pior, acabamos
dirigindo a raiva pública contra instituições e não
contra os verdadeiros culpados".
O Coi1gresso Nacional, de maneira injusta e injustificada, é acusado muitas vezes de emperrar as
decisões sobre reformas estruturais propostas pelo
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Governo, que implicam em investimentos, geração
de novos empregos, sustentação da estabilidade de
preços e do próprio Plano Real.
Como cidadão, e hoje como Partamentar,.não
conheço nenhum Poder mais transparente do que o
Legislativo, particularmente na gestão do atual Presidente. A nossa produtividade está na fidelidade
dos números que têm sido amplamente divulgados
pelo Jornal do Senado, pela TV Senado e pelo Direter-Geral, que;através,de constantes artigos publicados pela imprensa, vem informando e prestando
contas à sociedade das funções e atividades desenvolvidas não só pelo corpo funcional, mas também
parlamentar desta Casa.
E por falar, Sr. Presidente, na TV Senado, no
Jornal do Senado, por falar, inclusive, nos meios de
camunicação do Senado, faço um parêntese. A Voz
do Brasil é um programa de forte destaque. Registro, inclusive, que acabo de receber em mãos uma
carta de Santa Catarina, meu Estado, em ~ue. o ouvinte Júlio Drosda, um assfduo ouvirrle da Voz do
Brasil, tece elogios aos conhecimentos que recebe
através desse programa. Quero fazer o registro desta carta, que veio lá da comunidade de Estrada
Nova, Município de Monte Castelo, Santa Catarina,
" do ouvinte Júlio Drosda, que escreve para o PresidÉmte do Senado e para a direção da Voz do Brasil
dizendo da utilidade que tem esse programa, esse
sistema de comunicação, pelo qual a sociedade brasileira do interior consegue acompanhar as funções,
os assuntos que são debatidos pelos Srs. Senadores nesta Casa. É por isso que registro, Sr. Presidente e nobres colegas, esse fato.
Aliás, dentro desta mesma lógica, gostaria de
distinguir ainda todo o quadro funcional da Casa,
particularizando o Centro Gráfico, a Consultaria Legislativa e a Secretaria-Geral da Mesa, que, compostas de profissionais competentes, têm sido de inigualável valia na concretização das idéias dos Parlamentares. E é o produto deste trabalho que, de forma especifica, como informação, chega até a sociedade, para que esta avalie a atuação dos seus representantes.
Como se vê, esta é uma Instituição que tem
funcionado, e bem, apesar das armadilhas que aos
poucos vamos desarmando de suas engrenagens.
A quem interessa a desmoralização do Legislativo? Por que essas informações, que estão sempre
disponíveis, não merecem da mídia uma divulgação
mais isenta?
É mister alertar que a interdependência dos
Podereis, aSsim como as relações humanas, se de-
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senvolve mediante respeito mútuo e diálogo entre indivíduos ou instituições, excluindo-se desse contexto
a capitulação.
Estas eram algumas considerações que gostaria de tmzer a esta Casa.
Quero agradecer ao Senador Carlos Wilson,
que permitiu-me usar da palavra, por estar eu de
viagem marcada, em primeiro lugar, antes de S. Ex",
que me favoreceu ao me dar essa oportunidade.

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite

um aparte?
O SR:'CASILDO MALDANER'- Antes de encerrar, ouço V. Ex", Senador Eduardo Suplicy: ·

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Casildo Maldane'!', V. Eic• comunicou, no infcio dó seu pronunciamento, que vai pedir licença. Gostaria de dizer que
·vou sentir.muito a falta de V. Ex",' porque tenho notado a seriedade e o conteúdo extremamente rico das
suas contribuições ao .Senado . Federal. Cada vez
que um Senador p_ede licença, tenho uma outra
preocupação .- cõm todo o. respeito por cada um daqueles que são nossos suplentes, inclusive por
meus suplentes -, pois fico pensando no tema que
será votado na próxima semana. V. Ex" ainda estará
aqui para votá-lo. Está prevfsto para ser votado na
próxima semana o projeto de lei que institui a eleição direta dos suplentes. Por ocasião da eleição de
cada Senador, segundo o projeto, que recebeu uma
emenda construtiva do Relator Jefferson Péres,
cada coligação ou partido deverá indicar até quatro
nomes e os eleitores deverão então indicar quais serão o primeiro e o segundo suplentes, dentre as quatro alternativas, de tal maneira que sempre que uma
pessoa substituir um Senador que foi eleito diretamente, ela também tenha sido objeto do voto direto,
conhecido, popular. Eu gostaria de dizer que tem
sido muito interessante e grato para mim conhecer
V. Ex" e a contribuição que tem dado ao Senado Federal. As suas preocupações sempre têm afinidades
com as minhas. Há ainda a experiência que traz
como ex-Governador de Santa Catarina. Suas preocupações. são muito positivas. Não conheço quem
virá como seu suplente, mas tanho certeza de que
irá honrar e dignificar o seu mandato, e eu gostaria
de ressaltar·que será importante pensarmos na melhor forma de garantirmos que, sempre, os 81 Senadores - com todo o respeito pelos que aqui são suplentes - possam aqui chegar pelo voto direto. Há
uma proposição que o Senador José Serra está cogitando, para que seja o candidato seguinte mais votado o suplente. Eu, quando elaborei aquele projeto,
refleti muito sobre isso, mas também me dei conta
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de que poderia ser o próprio adversário o suplente.
Vamos supor que se saísse José Serra, não seria o
Pitta, seria Luiza Erundina, que foi. ..
O SR. CASILDO MALDANER -O Piva. •
O Sr. Eduardo Suplicy- Não seria o Piva.
O Sr. Carlos Wilson - V. Ex• está muito p~o
cupado com o Pitta.
O Sr. Eduardo Suplicy- Tenho razões importantes para estar preocupado com o Pitte, não foi à
toa que fiz um pronunciamento, Senador Cartas Wilson, em favor de Luiza Erundina. E vou estar na rua
nos próximos três, quatro' dias, dedicando-me inteiramente à campanha de nossa candidata, Luiza
Erundina, do Partido dos. Trabalhadores. Isso me
preocupa mesmo. Mas estava me referindo ao companheiro Piva, que muito honrou o mandato de José
Serra Pela proposta de José Serra, em uma emenda. à Constituição, a própria Luiza Erundina, que foi
segundo lugar nas eleições para o Senado, seria a
sua suplente. Se eu saísse, seria, então, por essa
proposta, Ferreira Neto, que pensa muito çjiferente
de mim, que assumiria. Pensando nisto foi que não
segui essa proposição. Até assinei a proposta de
emenda à Constituição de José Serra, para que haja
o debate. Mas como a Constituição, diferentemente
do caso de vice - está definido que o vice acompanha o nome do Presidente -, não regulamenta a forma de eleição do suplente é que se pode votar essa
questão por projeto de lei. E é por isto que a matéria
entrará em pauta na próxima semana. Em razão disto é que fiz esta reflexão.
. O SR. CASILDO MALDANER - Recolho as
ponderações de V. Ex", Senador Eduardo Suplicy.
Aliás, mesmo antes de vir esta Casa já acompanhava a atuação de V. Ex", no Brasil inteiro. Aliás,
fomos colegas na Câmara dos Deputados, num pe·
ríodo em que lá me encontrava, e a atuação de V.
Ex•, naverdade, é conhecida no Brasil inteiro. V. Ex•
tem sido sempre um grande conselheiro. ~ claro, estou ·111e licenciando na próxima semana, na próxima
qllinta-feira, dia 29 ...
O Sr. Eduardo Suplicy - Vim a conhecê-lo
muito mais de perto como colega no Senado.
O SR. CASILDO MALDANER - Obrigado.
Na verdade, V. Ex" é Senador há mais tempo
e, com razão, é bem mais conhecido no Brasil inteiro. E é por essa razão que já o admiro, já o conheço
pelas suas lutas. Aliás, V. Ex• tem visitado muito
Santa Catarina. Sempre que V. Ex" vai a Santa Catarina, uma parte do Estado pára para owi-lo, para
participar, para acompanhá-lo. ~ fundamental falar
isto nesta Casa.
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No próximo dia 29, como tenho dito, pretendo
me licenciar, e tenha certeza, Senador Eduardo Suplicy, de que o meu Suplente, José Henrtque Carneiro de Loyola, haverá de muito bem honrar Santa Ca·
tartna. E também com os Colegas desta Casa haverá de cÕntribuir neste curto espaço de tempo em que
S. Ex' aqui permanecer, de acordo com o que prevê
o Regimento Interno, com a sua experiência, embora seja mais ligado ao setor empresarial, inclusive
está também ligado às ações comunitárias.
Na próxima semana, ainda estarei nesta Casa.
Quanto à questão dos suplentes, haveremos
de acordar e encontrar outro caminho. Aliás, recordo-me de que o Vice-Presidente de Jânio Quadros
era João Goulart.
·Teremos que debater essa questão e, com os
pés no chão, tomar uma decisão.
.
O Sr. Carlos Wilson - Permita-me V. Ex• um
aparte?
0 SR. CASILDO MALDANER · Antes de encerrar, quero ::>UVil' o eminente Colega, que me per'
mitiu o uso da palavra antes de pronunciar-se.
: O Sr. Carlos Wilson · Senador Casildo Maldaner, antes de mais nada, quero parabenizá-lo pelo
seu discurso. Destacar os trabalhos de divulgação
do Senado é, acima de tudo, reconhecer o melhor
momento-pelo qual passa esta instituição, no sentido
de divulgar às atividades dos Senadores. O trabalho
do Jornalista Fernando César Mesquita realmente
engrandece e possibilita aos Senadores que não
têm acesso à grande imprensa a oportunidade de
chegarem perto do nosso eleitorado, transmitindo a
nossa atuação parlamentar. A televisão, o rádio e o
Jornal do Senado são instrumentos da maior eficiência, no sentido da divulgação das nossas atividades. Em segundo lugar, entendo, mas lamento a
ausência do Colega, quando passaremos 120 dias
sem a presença tão brilhante e tão amiga do Senador Casildo Maldaner nesta Casa. Sabemos das
suas atribuições também como Presidente Regional
do PMDB, onde precisa dedicar'se à campanha eleitorai. Entendemos, mas lamentamos profundamente
a ausência de V. Ex'. Rcaremos aqui aguardando
notícias. Seu exemplo, seus discursos, seu posicionamento político, a colaboração de V. Ex", ainda no
ano passado, como Relator da Comissão Temperária de Obras Inacabadas do Senado Federal, foram
momentos que muito me uniram a V. Ex". Lamento,
mas, ao mesmo tempo, entendo que a sua ausência
será proveitosa para o Estado de Santa Catartna.
O SR. CASJLDO MALDANER - Obrigado a V.
Ex• pelo seu aparte. Aliás, tive a honra de ser o Re-
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lator dessa Comissão graças a V. Ex•, crtador e Presidente da mesma.
Senador Carlos Wilson, temos uma convivência muito longa, desde ·a Câmara dos Deputqdos;
depois, como Vice-Governadores. V. Ex', em Pernambuco, e eu, em Santa Catartna. Posterioffi1ente,
fui Governador do meu Estado V. Ex', Governador
de Pernambuco. Uma trajetórta muito coincidente e,
agora, reencontramo-nos nesta Casa, desde o início
do ano passado.
Sei que, mesmo não estando aqui, haveremos
de compartilhar, de lutàr e .de contir.uar buscando,
em pensamento, destinos melhores para todos os
brasileiros.
O Sr. Geraldo Melo - V. Ex' me permite um
aparte?
o SR. CASILDO MALDANER - Com prazer,
ouço V. Ex'.
o Sr. Geraldo Melo- Quero participar do discurso de v. Ex', em primeiro lugar, esperando que
não se dê ao anúncio de uma licença por Í2cfdias o
caráter de uma despedida. Ficaremos prtvados da
companhia de V. Ex', mas, certamente, satisfeitos
em saber que estará atendendo a outras responsabiÍidades e que, em breve, estará de volta a esta
Casa. Sabe V. Ex' da grande estima que lhe·'dedico
desde quando o conheci; eu, na condição de Governado1 do Rio Grande do Norte e V. Ex•. ainda ViceGovem<!dor e, depois, Governador de Santa Catarina. Desde então, eu o tenho como um companheiro
admirável, sereno, seguro, enérgico, maduro, equilibrado, com quem muito aprendi no período em que
convivemos, ambos como Governadores. Quero
aproveitar para fazer uma breve referência ao aparte
do Senador Eduardo Suplicy, quando se refere à
proposição que está para ser votada e que modifica
0 processo de escolha de suplente de Senadores. A
minha opinião é contrária à mudança que se está
propondo, na medida em que, a meu ver, teortcamente, o Senador eleito cumpre um mandato de 8
arios " e é dessa forma que a população o encara.
Entre as alternativas eleitorais, a população faz uma
opção por alguém que expressa uma determinada
tese, uma determinada posição. A posição majoritária, portanto, é aquela defendida pelo Senador que
se elegeu. o suplente, presume-se, é alguém que,
da forma como hoje é escolhido, se compromete
com as. mesmas posições do titular. se; por qualquer razão, por um chamamento da vida pública, por
responsabilidade de outra natureza, por outro mandato que assume, por um afastamento eventua~
. para exercer ministério, ou por doença, por renúncia,
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por morte, vagar. definitiva ou temporariamente a Cadeira daquele Senador, é justo que a sociedade tenha o direito de esperar que ele seja substituído por
alguém que, dentro do seu mandato, esteja comprometido com as teses que prevaleceram no momento
da eleição. O fato de se escolher Senador e suplente de Senador pela ordem de votação, se se dá ao
suplente o conteúdo eleitoral que lhe falta hoje; retira-se da sociedade a possibilidade de assegurar que,
durante todo o mandato, ela seja representada da forma que escolheu, restabelecendo, assim, um mecanismo que prevaleceu no regime autoritário, quando este
Pafs escolhia Senadores e suplentes através do processo da sublegenda. Feito esse comentário em tomo
do aparte do Senador Eduardo Suplicy, volto ao discursO de V. Ex", desejando todo o êxito, na certeza de
que o su):11ente de V. Ex' estará à altura das suas res- ponsabilidades-de homem público e de que, em breve,
voltaremos a contar com o concurso da sua inteligência e do seu espírito público no Senado Federal.
O SR. CASILOO MALOANER - Recolho o seu
aparte com muita honra, Senador Geraldo Melo.
' Na verdade, dentro dessa linha, é capaz de o
suplente que me substituirá satisfazer a esses quesitos. Havia entre rriim e o Dr. Loyola, quando escolhido, uma sintonia na maneira de agir, de aluar. Inclusive, o segundo suplente é uma mulher e também
temos afinidades de idéias e de.lutas.
Esse entendimento é necessário até para não
quebrar a seqüência do que eu vinha desenvolvendo. Defendi um projeto durante 8 anos à comunidade catarinense e o desenvolvi aqui, no Senado.
Esse foi o debate que tivemos em Santa Cata·rina, e os suplentes, na verdade, acompanharam-no
e propugnaram mais ou menos dentro da mesma linha. Havia uma certa sintonia na pregação.
Portanto, essa tendência de V. Ex", sem dúvida alguma, predomina, para que não haja uma quebra de idéias e de ações no período em que o titular
não estiver em atividade, inclusive no que diz respeito à estrutura de gabinete.
Quanto ao aparte e aos elogios de V. Ex•, eu
os recolho· com muita honra. Não os mereço.
Todo o Brasil o conhece desde há muito tempo. Quando·estive em Natal, em virtude de trabalho
pela Comissão Temporária das ·obras Inacabadas,
juntamente com o Senador Carlos Wilson e outros
Colegas, pudemos sentir de perto a saudade do
povo norte-rio-grandense por V. Ex•. Nós a percebemos quando descemos do avião, no Aeroporto de
Mossoró. As pessoas fizeram fila de corredor polonês para aplaudir V. Ex•.
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O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. CASILOO MALOANER - Pois não.
Ouço, com muita honra, o aparte de V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador Casildo Maldaner, tenho a impressão de que o nobre .Senador Geraldo Melo poderia ter interpretado, já, o
pensamento de todos nós com relação à ausência
temporária- espero-, neste plenário, de V. Ex". Ressalto que quando o conhecf, ainda Vice-Govemador
e, mais tarde, Governador do seu Estado, V. Ex• já
projetava para o futuro o que seria a sua vida pública. E não me· enganei na profecia. Lembro-me de
certa vez em que conversávamos sobre V. Ex", o
saudoso Ulysses Guimarães e eu. Tínhamos a nítida
sensação do seu programa de atuação à frente de
Santa Catarina. Para nossa alegria, agora o convívio
no Senado ampliou a estima e consolidou nossa
amizade. Ouço, com tristeza, que V. Ex' se ausentará por algum tempo deste plenário. Não me venha
dizer que o seu suplente irá substituí-lo, pc<que não
vou aceitar pacificamente. Sucedê-lo sim, uma vez
que é muito difícil reunir as qualidades que V. Ex'
possui: de bom parlamentar e melhor amigo. Volte
breve. Estamos à sua espera.
O SR. CASILOO MALOANER - Senador Bernqrdo Cabral, V. Ex', além de nobre Senador, é professor. Sou o aluno, razão pela qual não sei nem o
que dizer. Quando V. Ex' era Relator da Constituinte, em 1988, eu era Vice-Governador do Governo
Pedro Ivo. Na época, o Governador disse-me para ir
a São Paulo, porque Bernardo Cabral lá seria homenageado, e o Estado dê Santa Catarina não poderia
ficar alheio a essa homenagem.
D.esde aquele tempo o Brasil já o homenageava em São Paulo, pela sua trajetória. Honra-me registrar as palavras de V. Ex". Agradeço-lhe muito,
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. José Eduardo Outra - Concede-me um
aparte, Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASILDO MALOANER - Pois não, emi'
nente Líder do PT, Senador Outra.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Casildo
Maldaner, em primeiro lugar, acompanho as palavras dos Colegas no sentido de registrar que V. Ex'
fará falta a esta Casa~ E como bem registrou o Senador Carlos Wilson, se não me engano, não se trata de uma despedida, pois V. Ex" estará de volta
muito breve. Quero também manifestar-me sobre a
questão dos suplentes. Concordo plenamente com o
argumento do Senador Gera.ldo Melo, contrário aõ
projeto ou à idéia do Senador José Serra. Também
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entendo que o suplente não pode ser o segundo ou
terceiro colocado, no caso de selem eleitos dois.
Isso se contrapõe ao princípio majoritário. Vamos
pegar um exemplo mais trágico: vamos supor que
haja uma eleição majoritária para escolher um entre
dois Senadores. Um vence a eleição. Um dia depois
da posse, acontece uma tragédia, o Senador morre
e toma posse o segundo. Isso contraria concretamente o princípio da eleição majoritária Não é esse
o objetivo do projeto que estará em votação na semana que vem. Devo registrar também que o projeto
não estabelece o prinCípio da sublegenda. Na época
em que havia sublegenda, cada Partido lançava dois
ou três candidatos. Somavam-se os votos obtidos
por esses candidatos, e· aquele Partido que tivesse o
total i::te votos maior indicava o Senador, que era o
primeiro colocado daquela coligação. O projeto que
-está em discussão e que será votado na próxima semana não se confronta com a vontàde popular e
nem estabelece o princípio da sublegenda. Estabelece o quê? Que o Senador mais vota_do será o Senador eleito e que o suplente desse Senador será d
Senlidor suplente mais votado daquela coligação,
sem que sejam somados os votos. Essa medida garante o princípio de que o sucessor daquele Senador
manterá a afinidade ideológica e política que foi vitoriosa nas umas. Isso impedirá que se tenha um
grande percentual de Senadores que não tenham
sido oonsagrados pela votação popular. Não há demérito em relação aos suplentes, -que podem ter
boas qualidades, mas as pessoas não vêm para
esta Casa pelas suas qualidades intelectuais, políticas ou pela competência; elas vêm para esta Casa
em função dos votos. Deve-Sé levar em conta que o
mandato de Senador é de 8 anos e ainda o fato de
que muitas vezes os Senadores concorrem à eleição
de Governador. Muitos deles ganham a eleição, o
que faz com que no final de uma legislatura - na anterior o índice era de 25% - tenhamos grande percentual de membros que não foram eleitos. Isso é
uma distorção na democracia. No entanto, é bom o
debate que pretendemos travar no próximo dia 28.
Muito obrigado, Senador.
O SR. CASILDO MALDANER - Acolho, Senador José Eduardo Outra, o aparte de V. Ex". Evidentemente, na próxima semana, estaremos aqui para
tratar desse debate e dessas decisões.

Finalmente, Sr. Presidente e nobres Colegas,
agradecendo a todos, quero ressaltar o que manifestamos nesta tarde em relação aos meios de comunicação, aos Instrumentos que o Senado tem oferecido para que nós, Parlamentares, possamos nos co- _
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municar melhor com a sociedade e estar sempre em
duas vias: uma que vai e uma que vem na comunicação oom a nossa população.
Recebo cartas de ouvintes da Voz do Brasil,
que acompanham de perto o nosso trabalho. O Senado recebe essas manifestações da sociedade, Tenho em mãos uma das cartas que vieram de Santa
Catarina, meu Estado. Esta vem do Município de
Monte Castelo.
A TV Senado, nossa Consultaria especializada
e os demais órgãos desta Casa nos oferecem instrumentos que nos permitem analisar todas as reivindicações e assuntos, os mais diversos. Esses dados
nos alimentam, nos transformam. Precisamos ser
alimentados, porque, dessa forma, poderemos informar a sociedade, poderemos ir e vir. Esse fluir de
comunicação é muito importante.
- Esta Casa tem-nos oferecido muito, nesses
quase dois anos, ao se aperfeiçoar cada vez mais.
Assim, cumprimento a todos que, de uma forma ou
de outra, nos dão essa oportunidade de manijestação, para que nossas ações passem a ser conhecidas pela sociedade brasileira.
Era o que eu gostaria de registnar, na tarde de
hoje, nesta Casa, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Casi/do Maldaner, o Sr. José Eduardo Outra, deixa a ca- _deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ademir Andrade .
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo da minha
presença nesta tribuna é o de dar conhecimento a
esta Casa das preocupações expressas em documento que recebi do Centro Brasileiro de Melhoramento de Guzerá, após ter recebido um telefonema
de um criador da raça, o Sr. Bemhard Winkler, Presic!ente- da Associação Brasileira de Criadores de
Guzerá.
Esse pode parecer um assunto de segunda
classe e uma preocupação muito pequena, mas na
realidade não- é. A atividade pecuária no Brasil é
hoje, sem dúvida alguma, uma das mais importantes
do mundo. Se se fala na importância de reduzi,· a
fome no mundo e no Brasil, não se pode menosprezar a importância da atividade pecuária e do trabalho de pesquisa que, ao longo de anos, se realiza no
Brasil, País onde as raças zebuínas enoontranam
condições extraordinárias de adaptação e de desen-=volvimento.
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A importância desse trabalho de pesquisa se
mede de muitas fomnas, e eu citaria apenas uma. Na
década de 30, nas exposições nacionais de Uberab;., havia notfcia de reprodutores que ganharam o
campeonato nacional pesando 800 quilos. Ao longo
desse período, graças ao avanço do conhecimento
científico e ao trabalho importante de agências especializadas de pesqui.,a e dos próprios criadores,
chegou-se hoje a verificar como algo corrtqueiro nas
exposições de agropecuária no País que 800 quilos
é peso de fêmea e não mais de touros reprodutores,
cujo peso hoje oscila e.m torno dos 1.100kg. Isso é
importante, pois um único animal será capaz de proc
duzir uma quantidade maior de alimentos, de carne,
de proteína, para ser colocada nas mesas e para ser
consumida pela população, do que era possível há
30, 40, 50 anos.
Ao. mesmo tempo, o mesmo tipo de esforç.o
permitiu que ·muito se ganhasse através do trabalho
de seleção num campo chamado de "velocidade de
ganho de peso:, significando que o peso maior atin;
gidq pelos animais é alcançado mais rapidamente e
que·o novilho que antes se considenava na idade de
um simples bezemo desmamado chega ao peso
conveniente para o abate.
Dentro desse vasto campo de atMdade de interesse nà área da pecuária, é preciso destacar fortemente a importância dos animais das raças zebuínas. Essa importância manifesta-se desde que - os
números não são exatos, mas_ as proporções não
estão erradas -, no final do século passado e infcio
deste século, o Brasil começou a importar animais

pana formação do seu rebanho. Importou mais de
100 mil animais das espécies taurinas, de origem
européia, e aproximadamente vinte ou trinta mil animais das raças zebuínas, animais chamados bos indicus, originários da Índia. Embora tenha importado
de animais de origem indiana 1O% mais ou menos
dos animais de origem européia, a adaptação dos
animais indianos às condições ecológicas do Brasil
é tão fantástica que hoje, apesar disso, os animais
de origem indiana representam mais de 90% de um
rebanho de mais de cem milhões de cabeças que há
no BrasiL
Dentre· as raças zebuínas, há uma de grande
importância para o País e de importância extraordinária para o Nordeste, que é a raça Guzerá. Por
quê? Porque não se Inala propriamente de uma raça
zebuína especializada. Não se trata de uma raça
destinada exclusivamente a leite ou exclusivamente
à produção de carne. Trata-se dos chamados animais de aptidão mista, que são animais de grande
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velocidade, de grande peso, de grande precocidade
e, ao mesmo tempo, produtores de quantidades razoáveis, satisfatórias de leite.
A seca ocorrida no final da década de 70, que
se prolongou por mais de quatro anos no Nordeste,
desarticulou e virtualmente dizimou todo o estoque
de bovinos da região naquele período, sobrevivendo
quase incólumes os animais da· raça Guzerá, cujo
nome é uma adaptação, no Brasil, ao estado de Gujarath, na fndia, de onde provém.
Do esforço de seleção de animais Guzerá no
Brasil, participaram modestamente, com um nfvel de
informações e de conhecimento que foi auto-adquirido, esforço próprio, atnavés do estudo de cada um deles, homens como Efrem Epifãnio Pereira, Ernesto de
Salvo, cujo filho, Antonio Ernesto de Salvo, é hoje o
PFesidente da Confederação Nacional da Agricultura e
talvez um dos mais importantes zootecnistas e criadores de Guzerá no Brasil, o velho João de Abreu, fundador .cl<\ linhagem JA, a família Pena, de Minas Gerais,
pioneira com os animais da linhagem CP.
Ao lado disso, há um esforço do governo que
não pode ser esquecido. Existem na Paraíba, Estado vizinho ao meu Estado do Rio Grande do Norte,
dois centros experimentais localizados em Alagoinha
e Umbuzeiro, de onde tem saído uma contribuição
importante ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento da raça Guzerá no Brasil.
Chega agora ao conhecimento dos criadores, dos
pesquisadores, dos estudiosos e dos interessados,
que estaria nas cogitações da Embrapa encerrar as
atividades tanto do Centro Experimental de Alagoinha quanto do de Umbuzeiro.
Vim a esta tribuna por conhecer o assunto, por
saber da sua importância para o Brasil, para dirigir
daqui um apelo ao eminente Senador Artindo Porto,
Ministro da Agricultura, no sentido de que S. Ex" não
permita, sem uma discussão mais ampla, sem uma
troca mais completa de informação com a própria
Associação Brasileina de Criadores de Zebu de Uberaba, com a Associação Brasileira de Criadores de
Gado Guzerá, com o Centro Bnasileiro de Melhonamento de Guzerá, com criadores de responsabilidade no País, não permita que esses esforços, que se
realizam em Alagoinha e Umbuzeiro, ao longo de
dezenas de anos, esforços que já deram frutos muito importantes, sejam abolidos e sepultados.
Faço esse apelo ao Ministro Arlindo Porto na
esperança de que S. Ex• seja sensível a ele, pois a
pecuária zebuína de aptidão mista, a pecuária qu~
reúne carne e leite, é fundamental para o povo brasileiro.
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Repito um trecho da carta que recebi do Centro
Brasileiro de Melhoramento.de Guzerá, que diz o seguinte:
"Há cerca de três anos, ouvi, de viva
-voz, por mais de uma vez, tanto do aluai
· Presidente da Embrapa como do Dr. Martinez, a expressão de que a Embrapa do
·:Gado·de Leite· considera o zebu leiteiro estratégico para o Brasil e os Trópicos."
Isso que era verdade então; continua sendo
verdade hoje. Espero,. qÚe. o Ministro Arlindo Porto
não permita que esses .esforços desapareçam,. ein·
·· ··
benefício· do País e dà Região Nordeste.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. GERALDO MELO EM SEU DISCURSO:
Salvador, 14 'de agostO de 1996

Sr. MtnistrO,
Pennita--me, por esta,-' aJertá-lo para atitudes inusitadaS e
intransparentes que, anuncia-se, a Embrapa, através do CNPGL,
está a adotar em relação aos Campos Experimentais de Afagai..
nha e Umbuzelro, ambos
Parafba.
.
I
': CaUsa-nos estranheza e apreensão a· ~nunciada intenção
de destazãr-se doS referidos 'dE, colocando em risco os importan..:
tfssimos trabalhos de desenvoMmento leiteiro com as raças guzérá e.gir que ali.se realiZam •. Os motivos alegados, de •redução de

na

despesas.•, não nos parecem válidos e estão a exigir l.ln:J~ ~e-.
monstraçãO" cabaJ e transparenta, além de discussão conceituai
aberta. Tememos que existam motivações inco.nfessadas dizendo
respeito, na verdade, a linhas. diretrizes e estratégias de pesquisa. Estas, quer nos parecer, num ambiente livre e demOcrátiCo.
devem passar por disrussão acessfvei aos produtores e outros
segmentos sociais e econOrnicos envolvidos com a economia do
leite.
Temos acompanhado de perto há pelo menos cinco anos
de trabalhos no CE da Alagoinha. Apenas nos anos recentes houve atenção mais detida e investimentos da Embrapa nesta unidade e em seu trabalho, por conta, nos parece, de recursos específicos, •carimbados•, oriundos do Banco Mundial. A tónica. porém,
sempre foi a escassez de recursos e meios. e um tratamento que
podemos caracterizar de "baixa prioridade•. É verdade que em
anos mais recentes, sob evidente influência dos Drs. Alberto Portugal, Mário Martinez, Cláudio Nápolis e outros que dirigiram o
CNPGL. obseiVou-se um incremento de prestígio, pelo menos no
que se refere a Alagoinha. No entanto, mesmo em fases anteriores, de maiores dificuldades. o trabalho com o rebanho guzerá
(formado no. antigo lpeal, em Cruz das Almas, BA, pelo saudoso
zootecnista José Maria Couto Sampaio) Se notabilizou pelo êxito.
com progressos ostensivos, contribuindo significativamente para o
esforço de melhoramento genético leiteiro nesta raça zebufna.
Ademais. nos parece que, para efeito de custeio, os dois campos
experimentais já conquistaram faz tempo condições de auto-sustentabilidade. Testemunhei o esforço em Alagolnha, na comercialização diária do leite produzido e as rendas crescentes dos leilões anuais (fins de setembro), que, atestando o êxito dos trabalhos, apresentam linha ascendente de valorização dos tourinhos e
matrizes. Quando as entidades dos cr1adores de guzerá resolveram implementar um Programa de Melhoramento Genético, em
contrato com a própria Embrapa, tiveram que recorrer ao rebanho
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de Alagoinha como principal fonte de fornecimento de touros para
~ teste de progênie que neste momento prepara· sua terceira bateria anual. Recentemente, o CNPGL inseriu em leilão de gado holandês, em· Minas Gerais, dois touros guzerá. de seu plantel de
Alagoinha. que haviam acabado de doar sêmem para o réferido
teste de progénie.._ Foram os animais mais diSputados do evento,
atingln?o preço~ que surpreenderam a todos os presentes. Há
ce~ de três a~~s ouvi. de viva voz, por mais de uma vez, tanto
do·atual Presidente da Embrapa, como do Dr. Martinez, a expressão. de que •a.Embrapa do Gado de Leite· Considera o zebu leiteiro estratégico para o Brasil e os Trópicos•. 9 mercado, em tempos de globalizaçãô e preocupaÇões ambientais, parece compreender da mesma forma, como bem sabe v. Exl
· · Teria a Embrapa. àu· s~ atua!s dirfgefltes mudando de
opiriiãõ? O que ou quem a fez mudar de· opiniãO? E por que motivos ob]etivos? Isso não está absolutamente claro para nós. Em
mafp .ú!finio, pouco a~ a posse dos novos dirigentes do CNPGL,
quando já corria boatos de que um •desmonte• recairia sobre Alagoinha e Umbuzelro, fomos comunicados de uma dedsão supostarpente ofictal, segundo .a qual touros guzerá e gir da Embrapa
não poderiam mais ser cedid_os aos respectivos programas de
teste de progênie. A notfcia, sem muitos arrazoados, nos deixou
incrédulos, mas confirmou-se •••
· ' Talvez ~ia ousadia de nOSsa part~:- ~ Pectimos desculpas
por IssO •. ffiàS será que cabe' á especulação de que o preconceito
não diria_ respeito ao Zebu mas à Região Nordeste? S& os ..trabalhos. co,m _guzerá e gir estivessem na unidade sede em Coronel
PacheQJ seriam tam~m- desmontados? A Embrapa, cujos cen~
tros de pesquisas são nacionais, deveria
mais cuidadosa com
esSe' aspecto -fEito q"ue percebemos há anos, pois temos convivido, ao longo do tempo, em proximidade também com outros
CNPs.
. Sr_ Ministro,
. .
.
- Compreendemos o desejo governamental de reduzir o déficit pUbllco, aumentar a eficiência, banir o desperdfdo. e, enfim,
melhorar o padrão do serviço público. Entretanto, achamos que o
trabalho ·da Embrapa com o zebu leiteiro nada tem a ver com isso.
E merece, a nosso ver, maior incremento. Se há gorduras e Ineficiência nesses trabalhos, vamos tratar de eliminar e corrigir. Nós
produtores, clientela da Embrapa, nos preocupamos com Isso e
temoS feito um esforço para mobilizar recursos, contribuindo na
cobertura de custos do nosso Programa conjunto.
Relvin"dicamos de V. Ex! que o Minlstérfo da Agricultura e a
Embrapa promovam uma revisão das anunciadas decisões do
CNPGL de desvencilhar-se dos campos Experimentais de Alagoinha e Umbuzeiros e seus respectivos trabalhos de pesquisa e de-.
senvolv!mento com as raças guzerá e gir. E ainda que as entida- \
des representativas dos. criadores das raças em questão sejam
ouvidas em quaisquer processos decisórios estratégicos envolvendo os respectiVos mencionados trabalhos.
No ensejo, informo V. Exi, que, por contingência do contexto e natureza da manifestação, estamos dando conhecimento
do teor d_esta mensagem aos Drs. Bemhard Winkler, Presidente
da Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil (ACGB), Antonio
Emesto de Balvo, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, e Geraldo Melo, Senador da República, todos relevantes selecionadores da raça guzerá e os dois primeiros Diretores deste Centro Brasileiro d_e Melhoramento de Guzerá (CBMG). Daremos ciência também ao Dr. José Olavo Borges, Presidente da ABCZ.
Respeitosa e cordialmente, Eduardo Aguiar de Almeida,
Presidente- CBMG - Diretor- ACGB- Diretor-Superintendente_
- Frutibein S.A.- ex Postal 3030 Pituba- 41.811-970- Fones:
(075) 244·2113- (071) 248-2853 (fax)

ser
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con-

cedo a palavra ao Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronun"
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Si"s e Srs. Senadores, a importância:
das pequenas e microempresas no C::9~te,xto da eoo- '
nomia brasileira. hoje, é, um fato inquestionável. Se
consideradas individualmente, não. impressionam,,
em razão do pequeno volume de fàturamento e do
baixo número de empregados- mas,,se tomadas em
conjunto, as pequenas e microempresas são res- ·
pensáveis por cerca de metade do valor de tudo que
é produzido na País, bem como por aproximadamente 3/5 dos empregos existentes em nossa ecxr
nomi;;t.
No qu.e se ,ref~re ao auinento e à manutençã~
-do nível de emprego, o papel das pequenas e micro
empresas;'já bastante relevante atuálmente, só teri-·
de a aumentar no futuro próximo.'A 'expli,cação parâ
isso é que, com a adoção ,de novas tecnologias poupadoras de mão-de-obra pela indústria, setor dom\nadp pelas médias e grandes empresas, os postos
de trabalho irão progressivamente mígràndo parà as
microempresas e pequenas, que pertazem·a maioria.
das empresas atuantes no setor de serviços.
AssLm. por conta da participação relevante das
pequenas ~. microempresas na econOmia nacional~

alegro-me em verificar o grau de organização que
essas . empresas têm atingido nos úttimos anos.
Conscientes do que querem e competentes em encaminhar suas demandas à apreciação da sociedade brasileira, as pequenas e microempresas agora
buscam a aprovação de seu novo estatuto, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Não resta dúvida, porém, de que grande parte
do êxito das pequenas e microempresas em organi-,
zar-se, demonstrando clareza de objetivos e força
política para implementá-los,. se deve, indiscutivelmente, à atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às
Pequenas e Microempresas, o nosso Sebrae. Destaque-se, também, a atuação fundamental, no setor,
do Dr. Guühenme Afif Domingos, Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do órgão e do Dr. Mauro
Moita Durante, Diretor-Presidente do Sebrae Nacional. Por meio de dezenas de unidades estaduais espalhadas pelo Território Nacional, o Sebrae presta
serviços de assessoria, de apoio e de treinamento
ao pequeno empresário, que, assim, por exemplo,
consegue obter infonmações especializadas de ordem económica, tributária, financeira, administrativa
e legal, as quais o ajudarão na administração de seu
negócio.
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O Sr. Bernardo Cabral' " Concede-me V. 'Exª
um aparte, nobre Senador? ·
·
O SR. CARLOS WILSON - Com muito h'onra ·
ouço V. Ex".
•. .,
O Sr. Bernardo CBbral .• Senador Carlos Wilson, é muito oportuno que V. Ex" registre ,a atuaçp:o
do· Sebrae. Não: quero repetit, alinhando os, nomes
que V. Ex" acaba· de citar com a propriedade de
sempre, porque. seria cansativo. Devo dar meu testemunho, comprovado pela Dr. Luiz Rocha, assessor p~rfamentar',ao: meu gablriete, no trabalhÓ que
realizam em Manaus todo~ :ós :111te!'irà1Jtes il:c; Se-:
brà.e; desde a diretoria até o mais humilde funciohá~
rio, encaminhando, orienta:rido, mostrando.· v. EXO
conhece· muito bem as dificuldades, do ·Amazonas,
as populações ribeirinhas.
modo que. discurso
de v. Ex" é daqueles que vêm trazer para o Senado
não o debate sobre uma grande instituição,. mas a
realidade de quem precisa. ajudar as. pequenas e·microempresas, que no fundo são· as quevão impotsionar o· País. Tenho dito, reconhecido, proç)amado
que•. tanto mais ,apoio se dê àS pequenas· e ·m1cr~
empresas, mais teremos a propagação de.empregos
e de, mão-de-obra. Eu queria,, Senador ·Carlos Wilson, pedindo deSculpas pela interrupção, que V. Ex"
me juhtàsse a e5se seu pronunciamento, quando
nada para que amanhã possa ser compara&; entre
o btiJI)o e, aquele desprovido de iaiento -,o brilho de
V. Ex", claro.
. O SR. CAR!-OS WILSON - Agradeço o aparte
do sempre brilhante Senador Bernardo Cabral, que
sempre, corr:t. muita. competência, destaca e leva a
importância do Sebrae para o Amazonas.
.O que me traz hoje a esta tribuna, Senador
Bernardo .Cabral, é exatamente o encontro que o
Sebrae nacional está organizando em Pernambuco,
porque sei da importância da pequena, da média
empresa e, principalmente, da microempresa em relação ao Nordeste e ao trabalho desenvolvido pelo
S~brae na nossa região. Então, o aparte de. V. Ex",
além de abrilhantar o meu modesto pronunciamento,
traz o testemunho de um homem que conhece a
atuação do Sebrae na Região Norte deste Pais, que
passa por muitas dificuldades.
Por cau~ do valor que atribuo ao trabalho desenvolvido pelo Sebrae, gostaria de dizer-lhes sobre
a satisfação que encontrei ao ler um documento: o
Relatólio de Atividades do Sebrae pernambucano
para o primeiro semestre de 1996. Tal relatório vem
confinmar o que, na verdade, eu já sabia: o Sebrae
de Pernambuco, como o do Amazonas - isso foi des:
tacado pelo Senador Bernardo Cabral -. é uma das
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unidades mais atuantes e competentes do prestigioso órgão de apoio às pequenas e microempresas.
A título de ilustração, o Sebrae de Pernambuco, no curto período dos primeiros seis meses do
presenle ano, atendeu 42.424 usuários, entre pequenos empresários e pessoas interessadas em
montar seu próprià negócio, o que, sob todos os parâmetros, consiste num volume de trabalho consideráveL
. Chama a atenção o esforço despendido pela
mencionada unidade em levantar as potencialidades
económicas do Estado de Pernambuco, de forma a
dirigir sua atuação para setores de atividade que
efetivamente possam prosperar e manter-se como
fontes de geração de emprego de renda para a população local. As5im, por exemplo, na região· do
_Vale do São Francisco;o Sebrae atua no sentido de
agregar tecnologia à produção- agroindustrial das
culturas irrigadas, entre as quais se destaca o cultivoda uva sem semente.

e

Outras culturas apoiadas em Pernambuco pelll
Sehrae, na oferta de cursos voltados ao treinamento
de pessoal, são a apicultura e a piscultura. A geração de renda proveniente dessas atividades tem ajudado sobremaneira a reverter a situação de pobreza
suportada por amplo contingente populacional residente em-pequenos Municípios do meu Estado.'
Vale ressaltar, igualmente, o suporte concedido
a atividades tradicionais pernambucanas, como o artesanato e a produção de rapadura. Algumas indústrias que carecem de modernização recebem apoio
e assessoria para sua atualização· tecnológica, a
exemplo da moveleira, da Qráfica e da de confecções, nas quais atuam muitas pequenas e microempresas. Busca-se também incentivar atividades que
encontram matéria-prima abundante· no Estado, tais
como a produção do gesso, de granito e rochas ornamentais, de gemas e jóias; além de não se descuidar de outras, cujas vantagens oferecidas pelo
Estado de Pernambuco são inequívocas, como é o
caso da indústria do turismo.
Para. encerrar este meu pronunciamento, gostaria de parabenizar o Sebrae pernambucano nas
pessoas do seu Superintendente, Dr. Geraldo
Blauth, e do· Presidente do Conselho, Dr. Carlos Lucena, pela brilhante atuação em defesa das peque·
nas e microemj:lresas, bem como no apoio ao surgimento de novos empmendimentos em Pernambuco.
Todos sabemos que a riqueza somente pode ser gerada pelo trabalho e que o trabalho organizado produz muito mais riquezas do que o trabalho desorganizado. É no esforço de organizar o trabalho de mi·
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lhares de pequenos empreendedores, para que se
tome mais produtivo, gerando, assim, renda ~ empregos para a população como um todo, que devemos reconhecer o trabalho desenvolvido peld Sebrae no Estado de Pernambuco.
' · Durante o discurso do Sr. Carlos Wif..
sori,' o Sr. Ademii Andrade 'deixa a cadeira
·dá présidência, que é Ci;upada pelo Sr. Gera/doMe/o.
··

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
. ·.. O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero regis. trar· que no dia 29 deste mês, na próxima quinta-feira, será inaugurado em Belém do Pará a nova sede
da Associação dos Municípios do Baixo ToCantins.
Está convidado para a inauguração o Presidente da
Eletronorte.
·
.Sr. Presidente, justamente os Municípios que
ficam às margens ou nas áreas de influência do rio
Tocantins, rio que permitiu a construção da maior hidroelétrica inteiramente nacional deste País, consumindo 6 bilhões de dólares na sua construção, justamente os municípios de Baião, Mocajuba, Cametá,
Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará, Tailândia, todos
·eles bem próximos da Hidrelétrica de Tucuruf - alguns a apenas 80 quilómetros de distância, o mais
distante cerca de 200 quilômetros, por incrível que
possa parecer, justamente esses Municípios não foram privilegiados com a 1mergia desta hidroelétrica.
Construiu-se uma hidroelétrica de 6 bilhões de
dólares e deixou-se de fazer um investimento de
apenas 15 milhões de dólares-para lellar energia a
todos essés municípios, um sinal evidente de que a
Hidrelétrica de Tucuruí nunca foi feita para o povo
do Pará, nunca foi feita para a necessidade da sua
gente,. mas, basicamente, para atender a dois megaprojetos minero-metalúrgicos que são Albrás/Aiunorte; em Barcarena, e Alcoa, no Maranhão.
- Quero antecipar aqui, na pessoa do Presidente
da RepÚblica, para o Ministro das Minas e Energia, ·
para o Presidente da Companhia Vale do Rio Dooe,
para o Presidente da Eletronorte, que o Governo já
está dando uma solução para que seja construído um
novo linhão, que levará energia da Hidrelétrica de Tucuruí ao Projeto Albrás/Aiunorte em Barcarena.
Existe apenas, hoje, um único linhão que passa por cima dessas cidades e não faz com que a
energia chegue até elas. A indústria de alumínio Ab
brás/Aiunorte tem um problema muito sério. Se hou·
ver um blackout por mais de seis horas, haverá a
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inutilização total de.tqdas as formas que contenham,
_naquele instante, o alumínio derretido; porque alumínio é, em si, en<:)rgia condensada.
• ..
..
Essa indú;;(ri!! juntamente com a Alcoa, sozi·
nhas, ponsomem 40% de toda a enetyja produzida
na Hidrelétrica. de Tucuruí. Elas funcionam com o
subsídio dessa <:)hergia, subsídio es5e. que .foi permitido pelo Governo Federal e dá um p'f~iuJzó anual à
Eletronorte de 2ÓÓ fnilhÕes de dólares: · · .' · ·
Em função do risco de só existir uina linha para
a indústria Albrás/Aiun·orte, o Govemi)já buscou formas e meios de construir um nova 'linha, porque, se
houver um acidente.ein·umà das linhas, mesmo que
·
superior a seis horas. a outra poderá ·àtender.
Nós todos do Estado do Pa:rá; prin"cipalmente
prefeitos, vereadores ·e população, estamos cientes
desse assunto, e queremos deixar claro ao Governo
- que não mais aceitaremos, em hipótese alguma,
seja da Eletronorte,• seja. da Vale do·Rio Doce, seja.
do Ministério de Minas e Energia, seja do Presidente·
da República do E!rasil; que se·construa; no Estado
do Pará;: esse segundo linhão para· Barcarena; seln ·
que se dê uma solução· definitiva:para que a· energia·
produzida nà hidrelétiica de Tucuruf chegue aos mu-·.
nicípios do Baixo Tocantins.
Não há mais como aceitar que a linha passe·
por cima. dessas cidades sem uma redução devida
para fornecer-lhes ·energia:. Esses· municípios ainda
vivem com energia termoelétrica; motores diesel em
precário estado de funcionamento, o que não permi-·.
te que as indústrias possam funcionar, principalmente a indústria madeireira.
·Então, é preciso que se deixe claro a essas autoridades o recado do povo do Pará, dos prefeitos
dessas cidades. Já passou o tempo em que o Governo decidia como queria, e a população ficava
apenas assistindo.
Teremos, lá, a presença do Presidente da Eletronorte, a quem diremos isso com todas as letras:
Já estamos cansados de ser enrolados; ao longo de
todo o tempo, é uma enganação permanente. Aqui,
alocamos recursos para o Orçamento da União os
quais não· chegam a ser destinados, porque o Governo baixa um decreto e retira o recurso; de outra
feita, veta o.recurso, mas isso não será mais aceito
pelo povo do Estado do Pará.
Esse o recado que deixo, hoje, aqui e, num outro pronunciamento de maneira mais alongada, porque as empresas privadas, prevendo a perda do
subsídio que ocorrerá no ano 2ób4 já estão com recursos próprios tentando construir a segunda fase
da hidrelétrica de Tucurut Também não aceitaremos
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a construção da segunda fase. sem a construção das
eclusas de Tucuruí. Esse é outro assunto que·enfocaremos com mais calma numa:próxima oportunidade.
Esse é o registro que façp nesta ocasião: Muito
obrigado.
· O SR. PRESIDENTE (Geraldo.Melo). Con<:?do a palavra ao nobre Senador Bernardo .Caoral.. •
.. O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-J1M.·.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr.. Presidente,·Sr"s e Sts. ,Senadores, tenho dito
aqui reiteradas vezes, que, no passado, faiava,se·na
hJiéia·amazônica, passando: depois pelo Lakewood,
o chamado-lago -~ue o HU~Pil. lnstitute pretendia
criar naquela região, agora- com outros ·aspectos;
tudo isso .relativo a. uma ocupação da Amazônia de
forma-irregular. '·' . .
··· ·· · ·
Lembra-se.V. Ex", porqu\' a notícia foi div!Jigada; não só no Estado de V .. Ex", o Rio Grande do
Norte,. mas em tpdos os Estapps_ do Nordeste; de
que a internacionalização da Amazônia poderia ser
feila pela força. . .
.. . . . . .. .
· Mais tarde, . entenderam que isso poderia • se .
dar pela chamada cooperação no debate do narcotráficó. Havia o combate, medianie acordos, e o solo
brasileiro poderiáperder parte da S1Ja soberania
. .Agora, Sr. Presidente, estou recebendo um fax
do Ronaldo Bomfim, economista éom mestrado nos
Esta<:los Unidos, juntando ao fax o que ele canse. guiu obiér pela Internet.
.
. Ele mesmo ·ressalta o perigo que pode resultar
paià a Amazônia "da vinda de em.presas madeireiras
asiáticas, eSPeciafniente da Malásia", e diz que esse
perigo
muito maior do que se poderia imaginar",
porque ele obteve uma série de informações pela Internet qu\') deixam claro esse risco, mostram o poder financeiro desses grupos transnacionais; ressalta que eles são habituados à prática da corrupção
em seus países de origem e faz uma denúncia séria,
dizendo que "lá, conseguem subjugar o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário".
Para não ser leviano, Sr. Presidente, a minha
leitura foi um pouco à vol doiseau. A matéria está
. em inglês. Alguns tópicos, pelos quais passei, foram
me estarrecendo. Este, por exemplo, Sr. Presidente,
esta na Internet que nos informa que as companhias asiáticas compraram 8 milhões e 600 mil acres
na -Amazônia Brasileira. A compra, nos próximos
dois anos, poderão atingir a 22 milhões e 200 mil
acres, ou em derredor de 15% da floresta daquela
Região.
Mais adiante eles dizem que, na Guiana, uma
joint-vénture entre a MalásÍa e a Coréia do Sul, vin-
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· da ·de uma companhia chamada Barama, já conseguiu uma concessão que é metade do tamanho da
Bélgica; e .que seu.vizinho, Suriname, está na mesn .a esperança de fazer uma parceria com o chamado Berjaya Group ol Malaysia.
Deter-me-ei, neste final de. semana - uma vez
que a matéria é longa - em traduzir, com cautela,
este documento. Após esse trabalho, com o que conheço de inglês, passarei para um revisor que seja
mestre no assunto. E temos aqui nesta Casa alguém
que me auxilia muito, o professor Estevão Chaves
de Rezende Martins"' . . . .
· ... :; .
·
· · Sr. Presidente; esta matériá li altamente explosiva. No meio da informação, eles citam o Presidente dç> Brasil, dizendo que Sua Exéelência, o Presidente Fernando Henrique Cardo.s,o, está tentando
pôr L(m freio nisso desde o mês passado.
Concl.ui-se, poríànto, que elés dispõem ·de informações, obtidas. não se sabe p_or que canais, e
que as passam a companhias.que não têm pátria,
que não desfraldam bandeiras cté nacionaliaade e
1
que visam ao lucro devastando território alheio.
: Fica claro, então, Sr. Presidente, que na área
ecológica que abrange a Amazônia não será apenas
a retirada da madeira, não são apenas as empre5as
madeireiras - que denunciei uns dois ou três meses
atrás, deflúncia que agora confirmo - que se devem
temer, mas·também o que estará por trás de tudo
isso.

Quer dizer, a frase que diz que o perigo é muito maior do que se pode imaginar não é apenas uma
figura de retórica. Entendo, Sr.. Presidente, que essas coisas precisam realmente ser aprofundadas.
Voltarei à tribuna. E espero que V. Ex", do alto da
Presidência da Mesa, ajude-me para que eu possa
atingir esse objetivo.
Com esse registro, Sr. Presidente, peço a V.
Ex" que determine por igual a tradução pela secretaria competente deste material, para que me possa
chegar às mãos a fim de que eu faça o cotejo e o
Senado faça o registro com o tamanho da responsabilidade que o assunto merece.
Vou encaminhar a matéria a V. Ex", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex•
será atendido na forma do Regimento. Eu, embora
esteja ocupando eventualmente a Presidência, posso assegurar que esta Casa dará a V. Ex" toda o
apoio que o caso requ~rer.
Sobre a mesa, pr6jetos de lei que serão lidos pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Sr.Casildo Maldaner.
São lidos os seguintes:
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. PROJETO DE LEI DO SENADO N2186, DE 1996
. ·Dispõe sobre a gratuidade da realiexames de Código Geií~tlco
. (DNA). para instruir. processos de reco. !l!"l~~i!riElnto de paternidade.

: ~~<!~~<? : ~e
. .. . .

~

.

.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12,-.Fica.assegumd<t a. realização gratuita
de exames·de. Código'Genético (DNA) às pessoas
beneficiadas· pelos preceitos estabelecidos na forma
do parágrafo único do art. 2 2 da lei n°1.060, de 5 de
fe11erejro de 1950. . ·
. ·. Art. 2• - Os. exames de que trata esta lei serão
realizados diretamente por unidade hospitalar pública ou 1)'\e.diant.e. ÇOI)Vênio com o·SUS (Sistema Único
dEl Saúde}.· · , _. .
.
..
..
. Parágrafo único - No caso da impossibilidade
da realização do. exame por parte da unicJ.ade hospit;tlar pública, esta providenciará junto ao Sistema
único de Saúde (SUS)a .realização deste exame em
seus laboratórios credenciados.
. - Ar!. 3°- Os exames de Código Genético (DNA)
serão solicitados pelo Ministério Público ou determinados, de oficiQ; pela autoridade judiciário, com a finalidade probante nos processos de investigação de
paternidade, além daqueles circunscritos aos delitos
que digam respeito à liberdade sexual.
Art 4 2 - As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento da União.
Art 5° - O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei no prazo de 90(noventa) dias após
sua publicação.
Justificação
A co·nstituição Federal determina, no parágrafo
6° do artigo 227: "Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos
direitos é qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação".
.
Já o Estatuto da Criança e do Adolescente {lei
n• 8.069/90) dispõe, em seu art. 27, que: "o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescindível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça•.
A lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, em
seu art. 22, parágrafo único, estabelece normas para
a concessão de assistência judiciária aos necessitados e classifica estas pessoas como " ...aquelas cuja
situação económica não lhe pennita pagar as custa"-.
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustentO próprio ou da família".
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O exame de Código Genético (DNA- ácido desoxirribonucléico) é uma prova ~irrefutável, que pode
colaborar efetivamente para a solução de inúmeras
situações pendentes, no que se refere à omissão de
alguns_ pais, quanto ao apoio indispensável a ser
dado a seus filhos, através do reconhecimento da
paternidade destas crianças, bem como para fortalecer provas que subsidiem a conclusão de processos
que inviabilizam que tal iniciativa seja empreendida
por mulheres de baixa renda. Além de constituírem
o grupo que mais carece de ajuda para o provimento
de seus filhos, as mulheres também representam o
grupo onde reside a maior incidência de mães solteiras chefes de família.
Todavia, os elevados preços cobrados pelas
clínicas particulares para a prestação deste serviço
inviabilizam o acesso de mulheres de baixa renda,
que são justamente aquelas que mais necessitam.
É sabido que centenas de mães lutam na justiça para verem a paternidade dos seus filhos reconhecida. Enquanto isto não acontece, crianças en.
'
centram-se desamparadas,
pelo simples fato de ser
impassível economicamente a realização do exame
de DNA. Inúmeros processos que investigam a paternidade estão paralisados exatamente por não
existir o exame de DNA à disposição da população.
O próprio Poder Judiciário reconhece o elevado alcance ·social desta medida, quando afirma que
centenas de processos estão paralisados nas Varas
de Famfiia em virtude "das partes não possuírem
meios de suportar o ônus da perícia decorrente".
A aprovação desta Lei irá atender uma demanda crescente de mulheres que buscam provar na
Justiça a identidade de pais que se recusam a prover a manutenção de seus filhos.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1996. Senadora Benedita da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ar!. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a saivo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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§ 6 Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmo direitos
e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
LEI N2 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950
Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. ·

.................................... ..............................................
"(

- Arf 2 2 Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no País, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou
do· trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado,
para os fins legais, todo aquele cuja situação económica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da famma.
OoooooooO•oOooooo••••noooOooÕoooooooOooooooo•••oooooooooooooooooo'Woooolpooooooooo·oo

DECRETO N2 27.673,
DE 4 DE JANEIRO DE 1950
Aprova alterações introduzidas nos Estatutos
da Companhia de Seguros Aliança Brasileira, inclusive aumento de capital.
-~-------~---········································································

DECRETO N° 27.740, DE 27 DE JANEIRO DE 1950
Declara sem eleito a autorização de pesquisar
outorgada pelo Decreto n' 25.591 (*), de 27 de setembro de 1948.
DECRETO N• 27.741, DE27 DE JANEIRO DE 1950
Declara caduca a autorização outorgaC:a à
Companhia Paulista de Mineração, pelo Decreto n'
26.382, de 18 de fevereiro de 1949, para pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas.
DECRETO N2 27.742, DE 27 DE JANEIRO DE 1950
Declara caduca a autorização outorgada à
Companhia Paulista de Mineração, pelo Decreto n•
26.381, de 18 de fevereiro de 1949, para pesquisar
jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas.

.... ......................................
~-

-

·-~···:··~· ~-··

.... ..................
~-··

DECRETO N 27.743, DE 27DE JANEIRO DE 1950
2

~

~

~

Declara caduca a autorização outorgada ao c]:,
dadão brasileiro Joaquim Vicente de Castro, pelo
Decreto n• 25.702 (*), de 21 de outubro de 1948,
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para pesquisar jazidas de rochas betuminosas e pi_.robetuminosas.
DECRETO N° 27.744, DE 27 DE JANEIRO DE 1950
Declara sem efeito a autorização de pesquisa
outorgada pelo Decreto n• 26.314 (•), de 4 de fevereiro de 1949.
Onooooooo•••••OOoooo•...,o••••••-••••••...,-•oooooouoo•ooooooo~ooooooooooooooou-'

DECRETO N° 27.767, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1950
Modifica o ar!. 1° do Decreto n• 26.639, de 9 de
maio de 1949, que autorizou a Empresa: Força e Luz
da Jataí a ampliar suas instalações.
DECRETO N• 27.780, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1950
Revoga o decreto que concedeu ·à sociedade
anônima "Foster Me Clellan Company" autorização
para funcionar na República e cassa a respectiva
Carta.
-
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DECRETO LEGISLATIVO N° 3,
DE 27 DE JANEIRO DE 1950

É mantida a decisão do Tribunal de Contas de
31 de dezembro de 1948, que recusou registro ao
contrato e seu termo aditivo de 2 de janeiro de 1948
e 1• de junho do mesmo ano, respectivamente, entre
o Governo do Teititório Federal de Guaporé e Norberto Dantas da Silva, para desempenhar a função
de mestre especializado das construções a cargo
desse Território.

DECRETO LEGISLATIVO N° 4,
DE 27 DE JANEIRO DE 1950

É mantida a decisão do Tribunal de Contas que
denegou registro ao contrato celebrado em 9 de novembro de 1948, entre o Ministério da Educação e
Saúde e a firma SA. Armando Busseti Comercial e
Importadora, para fornecimento de material à Escola
Técnica Nacional.
(À Comissão de Constituição, Justiça
e Ciçfadania e, nos termos do art. 49, a, do
Regimento ln temo, à Comissão de Assuntos
Sociais.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 187, DE 1996
Dispõe sobre a veiculação gratuita
de informações educativas e de interesse
social na mídia televisionada, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° As emissoras de televisão transmitirão,
mediante inserção de caracteres, gratuita e diariamente, entre as 19h e as 23h, excetuados os' intervalos comerciais, mensagens de natureza educativa
_
e de incontestável interesse social.
Parágrafo ·único. As mensagens referidas rio
caput serão veiculadas de fonma a não prejudicar a
programação noiriml das e~issoras.
Art. 2• Aplica-se o disposto no art. 12 também
por ocasião da transmissão de eventos esportivos,
religiosos, culturais ou de comoção nacional, independentemente do horário em que ocorram.
Art. 32 De acordo com sua abrangência, as
mensagens poderão ser inseridas local, regional ou
nacionalmente.
Art. 4° Os custos da produção das mensagens
correiâo por conta das entidades interessadas na
sua veiculação.
Ar!. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente lei. no que couber. no prazo máximo de_ certo
e vinte dias, a contar de sua data de promulgação.
Ar!. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Ar!. 72 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A tecnologia televisivà vem-se aprimorando e
desenvolvendo aceleradamente, facilitando mudanças de programação quase que em tempo real, mercê da computarização dos seus sistemas operacion9is. Já é corriQueiro, hodiemamente, assistirem-se
a mensagens superpostas, na televisão, sem prejuízo da programação principal, vez que são textos que
"passam" no rodapé ou no alto do vídeo, como faixas em movimento lateral.
Esse recurso já vem sendo utilizado para anúncios. informações de última hora. notícias importan-

tes etc., que a emissora decide lançar, sem julgar
que valha a pena interromper a programação. Também se encontram tais mensagens durante partidas
e apresentações esportivas, sem que causem grandes prejuízos à compreensão da programação principal.
Por que, então, não utilizar tais facilidades, no
sentido de casar o interesse público, vazado no artigo 221 da Carta Magna, com o das emissoras, que
reagem sempre à demanda de espaço na mídia po•
parte do Poder Público? A alegação que sempre utilizam é que a interrupção da programação causa·
grandes prejuízos, sejam de natureza econômica,
sejam de fluidez da programação; estética, portanto.
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Com o recurso de se manter a programação
principal em andamento enquanto corre uma pequena faixa com mensagens importantes. no .rodapé do
vídeo, ambos os ,lados seriam atendidos lucrando a
população, que ,se veria melhor informada, a partir
de um mecanismo cujo princípio básico de utilização
é o serviço à população. Esse é o. escopo de uma
concessão pública..
.·
Apresento, pois, aos meus nobres pares, o pre..
sente Projeto de Lei que, uma vez apoiado e eventualmente aprimorado,. poderá, em muito, beneficiar
grandes contingentes populacionais em nosso Pais.
Sala das. Sessões, 22 de agosto de 1996. Senador Lúcio Alcân1ara.

(A Comissão de Educação- decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os projetes serão publicados e remetidos às comissões
competentes. ,
.
Sobre a meS{l, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• secretárío em exercício, Sr. Casi.ldo Maldaner.'

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 783, DE 1996
Senbor Presidente,
Nos te(Tl'los do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do .
Projeto de Lei do Senado n• 68, de 1996, cujos prazos nas Comissões de Educação e de Constituição
Justiça e Cidadania, já se acham esgotados.
Sala das Ccmissões, 22 ·de agosto de 1996. Senador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será publicado e incluído em Ordem do
Dia, nos termos do disposto no art. 255, 11, c, do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE ..
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem fui o intermediário
de uma audiência de representantes de trabalhadores rurais de praticamente todos os Estados do Brasil
com o Presidente do Senado, Senador José Samey.
Essa comissão tinha o objetivo de conversar
com o Presidente no sentido, em primeiro lugar, da
agilização das matérias relativas à reforma agrária
que estão em franiitação nesta Casa; e, em segundo
lugar, de solicitar ao Presidente José Samey, na
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condição de Presidente do Congresso, uma ação
política junto a representantes da área económica do
Governo Federal para a liberação de recursos destinados à implementação de alguns projetes de reforma
agrária e algumas desapropriações, as quais já foram
aprovadas pelo Ministério da Reforma Agrária.
O Presidente José.Samey fez questão de miarmar aos líderes do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra que a atuação da Presidência tem
sido sempre .no ·sentido .de· não protelar a votação
desses projetes - e somos testemunhas disso. Mas,
infelizmente, essa não te'm sido a posição dos Uderes da maioria desta Casa: Sugeri que o Presidente
José Samey, na próxima semana, convocasse uma
reunião com todos os Líderes, para discutirem a tramitação de principalmente três projetas que já foram
aJtrovados, após amplo debate, na Câmara dos Deputados.
·
Fiz essa sugestão porque, logo após o massacre de Carajás, quando o Presidente da República
convidou os Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados e o do Supremõ nibunal
Federal para discutirem a questão agrária, o Sr.
José Samey convocou uma reunião com todos os
Líderes, a fim de comparecer à reunião que teria
com o Presidente da República com uma posição da
instituição e com uma posição dos diversos Partidos
que compõem esta Casa.
Todos os Líderes finmaram o compromisso de
dar agilidade a essas matérias.
. Quando chegaram a esta Casa o projeto que
tratava das liminares e o que tratava da questão do
Ministério Público, o Se10ador Ramez Tebet foi indicado Relator. Eu e o Deputado Domingos Outra, que
é o autor dos dois projetas, procuramos o Senador
Ramez Tebet, que conversou conosco por mais de
uma ocasião. S. Ex• fez algumas ponderações com
relação ao projeto de liminares, inas disse que, com
relação ao projeto do Ministério Público, estava
pronto para, a qualquer momento, caso houvesse
um requerimento de urgência, apresentar parecer favorável em plenário.
Procuramos os diversos líderes da Maioria, no
sentido de que se desse urgência pelo menos para
esse projeto. Todos dizem que são a favor, que não
há nenhum problema, pois se trata de um projeto
simples, que estabelece como prerrogativa do Minísférío Público a: possibilidade de intervir em conflitos
de natureza fundiária. No entanto, recusam-se a assinar o requerimento de urgência.
Por duas vezes, pedi verificação de votação
para a urgência do projeto do Deputado Odelmo
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Afonso da Silva, e aos professores Abrahão José
Kfouri Filho, Newton Fernandes, ·Carlos Delmonte
Fernandes e Roberlo Maurício Genofre.
Receberam diplomas as seguintes autoridades
policiais, que tenho prazer em mencionar: Drs. Adjair
de Campos, Alceu de Toledo, Alfredo Habis, Ânderson Chiquieri, Antônio U. R. Olivieri, Carlos AlberiO
M. de Queiroz, Carlos F. P. L. Piccirela, Celso R.
Santos Alonso, Dejar Gomes Neto, Fábio Cesnik, Alberto Corazza, Alcides Carmona, Álvaro Cardim, Antônio Manino Júnior, Asdrubal Pedroso Neto,. Carlos
Antônio Guimarães de Sequeira, Celso Garcia, Choji
Miyake, Eduardo Hallage, Francisco leio Filho, Frederico C. Fernandez, Guilherme Zéglio Netto, Jair de
Castro Oliveira Vicente, João Batista Araújo, José
Manoel de Oliveira, Luiz Carlos Barros Costa, Ma- noel Messias Barbosa, Márcio Leite da Silva, Mauro
de Andrade, Milton Rodrigues Montemor, Gilberto
Miezza, Ivan Roberto Mendes Costa, João Antônio
Pinto, João Roque Américo, Laércio Francisco Ricco, · Luiz Carlos Piazentin, Manoel Moreno Biltga,
Mátio Massayuki Takakura, Milton Jorge Robledo,
Moyses José Cocito, Nildomar José Maturano, Osvaldo N. Miyazaki, Paulo Fernando Fortunato, Reinaldo Brandão, Renato Goes, Roberto Alves Corrêa, .
. Roberto Bonilha, Tabajara Novazzi Pinto, Wander
José Maià, Odelar Vanzo, Orlando Miranda Ferreira,
Oswaldo Matheus GarCia, Pedro José Liberal, Renato Cruz Swensson, Ricardo Falcão Rangel, Roberto
Bayerlein, Sérgio A. Dias Bastos, Wagner Lombisani
e Zildo José Heliodoro dos Santos.
A Polícia Civil do meu Estado espera que o
Curso Superior de Polícia, além de servir como processo de atualização de conhecimentos de Delegados prestes a assumir posições de comando na cúpula da instituição, contribua para a criação de uma
doutrina que norteie as atividades policiais civis. Espera ainda que, dado o seu pioneirismo, o Curso Superior de Policia sirva como irradiador de conhecimentos especializados para as instituições congéneres e motive futura troca de informações entre elas,
de modo a aprimorar o sistema de segurança pública do Brasil, na busca de mais tranqüilidade para as
sofridas populações que vivem hoje sob a égide do
medo.
Era o que tinha a dizer, muito obrigado!
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero comunicar
a este Plenário a minha satisfação pela presença
entre nós, na data de hoje, de parlamentares argentinos que integram o Grupo de Trabalho do setor de
Mineração no Mercosul. É uma visita honrosa para
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todos os companheiros desta Casa, que tem a mais
ampla convicção sobre as identidades comuns de
nossos povos na sua luta pela afirmação económica,
política e social neste mundo em processo· irreversível de globalização. Nossas boas-vindas e nossas homenagens ao Senador Juan lgnacio Melgarejo, à Deputada Maria Rita Drlsaldi e ao Deputado Miguel Angel Bonino.
Como integrante do Parlamento brasileiro neste bloco setorial, é um dever de gratidão fazer o registro da cordialidade e \la atenção dos companheiros argentinos. Participei de reunião recente do nosso grupo, em Buenos Ayres, e senti de perto o apreço e a amabilidade que marcam o conteúdo de nossas relações. Espero que essa mesma impressão
pÇ>sitiva possa ser levada pelos colegas que nos visitam. TIVemos hoje um dia especialmente proveitoso
em reuniões sucessivas que foram realizadas no Ministério· das Minas e Energia, com a participação de
grupos empresariais. Outras reuniões se seguirão
até amanhã, em Brasflia, seguindo-se visilas .a projetes de mineração de interesse dos pafses do Mercosul.
Neste breve comunicado, creio estar refletindo
o pensamento de todo o Congresso brasileiro, ao
manifestar o meu desejo de que a cooperação económica, política e social entre o Brasil e a Argentina,
tanto rio plano das relaÇões bilaterais quanto no âmbito do Mercosul, mantenham-se no mesmo nível de
evolução que os nossos tempos estão testemunhan. do. E é justo esperar, também, que esse esforço comum possa produzir resultados benéficos e duradouros para os nossos povos, através de legislações
que removam entraves, integrem interesses e facilitem a fomiação de um bloco solidário e forte na direção dofuturo.
Sr. Presidente,
S r"s e Srs. Senadores, outro assunto me traz
hoje à tribuna.
No dia 13 de junho passado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso editou a Medida Provisória
número 1.504, autorizando o pagamento das indenizações devidas aos agricultores brasileiros pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o
Proagro. Dezoito dias depois, o Diário Oficial da
União publicava decreto autorizando o Tesouro Nacional a emitir títulos para o pagamento das dívidas
vencidas desde 1991. Transformados de imediato
em moeda corrente, num valor aproximado de 650.
milhões de reais, segundo cálculos do Ministério da
Agricultura, esses recursos eram aguardados como

Agosto ·de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Leão, que estabelece uma flexibilidade na questão
dos direitos trabalhistas na área rural. Contudo, assumi publicamente que, caso as lideranças da Maioria se comprometessem em assinar um requerimento de U<gência para o outro projeto, eu retiraria o pedido de verificação.
As lideranças do Governo fizeram, nas duas
ocasiões, "ouvidos de mercador". Depois, como tinham a maioria, conseguiram, numa terceira tentativa, aprovar o requerimento de urgência.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, espero
que, a partir da reunião dos Líderes, liaja uma posição desta Casa sobre esses projetes. Ou será que
vão esperar uma nova chacina, uma nova catástrofe
para, mais uma vez, em nome da emoção e da consternação, se fazer uma· reunião, deliberar sobre a questão e assumir compromissos que não se realizam?
Como já alinnei uma vez, todas as matérias de
interesse do Exeetitivo são apreciadas com a celeridade necessária. A imprensa e os próprios porta-vozes do Executivo diz.em que esses dois projetas, re,lativos à refonna agrária, são de interesse do Governo; todavia, não têm recebido o mesmo tratamento
dado a outras matérias de interesse daquele Poder,
como, por exemplo, as propostas de emenda constitucional da Ordem Económica. Há duas hipóteses:
ou o Executivo não está sendo tão sincero quando
diz que a aprovação dessas matérias é de seu interesse, ou, então, eStá havendo um curto-circuito na
comunicação entre o Governo e as suas lideranças
nesta Casa, o que nonnalmente ocorre quando se
trata de matéria relativa à questão agrária.
Esperamos que, com a chegada de um outro
projeto da Câmara, que é de rito sumário, o Senado
Federal deixe de ser o freezer dos assuntos concernentes à relonna agrária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
recebeu dos Srs. Senadores Romeu Tuma, Mauro

Miranda, Lúcio Alcântara e Francelina Pereira discursos para serem publicados, na fonna do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) - Sr. Presidente, Sr"s é Srs. Senadores, dia 09 do corrente, a
Academia de Polícia Civil de São Paulo viveu mais
um momento importante ao diplomar os lonnandos
do Primeiro Curso Superior de Polícia, pelo qual 58
Delegados de Polícia de 1• Classe adquiriram a condição detenninada em lei estarJual para galgar o último degrau da ~rreira, ou seja, a Classe Especial.
Através da atividade acadêmica, esses meus cole-
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gas obtiveram novos e reciclaram antigos conhecimentos profissionais para poderem elevar ainda
mais o bom nome da Polícia Civil de São Paulo
como exemplo de operosidade e eficiência. Põrtanto, essa instituição, da qual me orgulho como cidadão e como seu integrante, continuará a dispor.de
talentos profissionais à altura dos valores que a iornaram uma das mais respeitadas e elogiadas em
todo mundo. E, fazendo jus à merecida posição de
liderança, a Academia de Polícia de São Paulo renova, com o seu exemplo, a colaboração que sempre
deu . para o aprimoramen!o das outras instituições
dedicadas ao exercício da segurança pública no solo
brasileiro.
O curso, primeiro do gênero no País, envolveu
360 horas/aula, abrangendo as cadeiras: Criminologia, Criminalística, Medicina Legal, Administração
Orçamentária e Rnanceira, Administração de Material, Administração de Pessoal, Administração de
Transportes, Armamento e Tiro, Chefia e Liderança,
Estatística Policial, Legislação Penal Comple.mertar,
Lei de Execução Penal, Lic~ação, Informações Policiais, Procedimento de Dados. Além das aulas, ministradas por professores da Academia, os alunos
assistiram a diversas palestras de especialistas sobre temas de interesse para sua carreira.
O Curso Superior de Polícia, que passará a ser
ministrado semestralmente na Academia, dirigida
pelo ilustre Delegado, Doutor João Montefusco, foi
instituído pela Lei Compfementar n• 771, de 16 de
dezembro de 1994. O mesmo diploma legal determinou que as promoções de Delegados de Polícia de
Terceira para Segunda Classe sejam precedidas por
cursos de aperfeiçoamento, que são realizados desde o segundo semestre do ano passado.
Durante o curso, os alunos

submeteram~se

a

provas escritas sobre aquelas disciplinas e, ao final,
defenderam tese individualmente elaborada sobre
um dos seguintes temas: Violência Doméstica, Crime Organizado, Problema Prisional, Lei 9.099 e sua
Repercussão na Atividade Policial, e Tecnologia
Aplicada à Investigação Policial.
O encerramento fonnal do curso foi presidido
pelo insigne Governador Mário Covas, patrono da
tunna de lormandos e que já honrou esta Casa de
Leis com seu mandato de Senador. A turma, que ganhou o nome de "Doutor Guida Fonseca", em memória do Di reter da Academia de Polícia falecido áurante o transcorrer do curso, teve como paraninlo o
Delegado Geral de Polícia, Doutor Antônio Carlos de-.
· Castro ·Machado, e prestou homenagens especiais
ao Secretário da Segurança Pública, Professor José

00280.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

a grande esperança de pequenos e médios proprietários rurais para sair da situação dramática de crise que estavam vivendo. No dia seguinte, vim a
esta Tribuna para aplaudir o ato do Presidente da
República e registrar os agradecimentos da agricultura goiana pela decisão que não poderia mais
tardar.
Hoje, 22 de agosto, 70 dias já decorridos após
a edição da Medida Provisória, sou obrigado a voltar
a esta mesma Tribuna para denunciar que nada
aconteceu, e que os agricultores brasileiros estão
engolindo em seco esta ·nova frustração. Isso me obriga também a afirmar, com todas as letras, que
existe uma crise de palavra nas relações deste governo com a sociedade. A constatação é grave, mas
é indesmentfvel, se olharmos para a seqüência dos
c muitos fatos que têm sido registrados pelas nossas
realidades políticas e administrativas. Não quero culpar pessoalmente o Presidente da República, mas a

parte ruim da equipe de governo que não cumpre as
suas ordens. No caso particular do Proagro, as de!iculpas se multiplicam no jogo de empurra entre o Ministerio do Planejamento, a Secretaria do Tesouro e
o Banco Central.
O Banco Central não pode repassar as indenizações R_ara o agente financeiro, porque a Secretaria do Tesoyro não liberou os recursos. E a liberação
não ocorreu porque a suplementação orçamentária
não foi providenciada pelo Ministério do Planejamen- ·
to. E.1quanto esse círculo vicioso faz seu jogo perverso nos gabinetes fechados, cresce o desespero
das vítimas impotentes, numa competição desigual
entre os agricultores que trabalham e os burocratas
que se nutrem de sua insensibilidade entediada e
empafiosa. Isso tem que acabar, senhoras e senhores senadores. É ·cruel e5Sa disparidade de torças.
De um lado, temos o agricultor humilde e indefeso.
Do outro lado, está o burocrata que se investe de
poderes soberanos e arbitrários para decidir acima
da lei o que é certo e o que é errado, o que é prioritário e o que pode esperar.
Aliás, essa parte da burocracia que ignora a
agricultura e movimenta a indústria de tristezas e dificuldades no campo, deveria refletir sobre os males
que causa ãos pequenos produtores de pele queimada e mãos calejadas, pelo menos quando vai à
mesa. Cada refeição de cada brasffeiro tem um pouco de suor desses campeões de sacrifício e de resistência, estejam eles em Goiás ou em qualquer
parte deste país. Enquanto os burocratas têm os salários líquidos e limpos no fim do mês, como servidores em tese compr6hietidos com o bem-estar coleti-
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vo, os agricultores vivem do que produzem e sofrem
com os imponderáveis do crédito, dos juros, dos
preços, do clima, das pragas, das variações· do
mercado e da precariedade dos meios de fransporte. E é para amenizar os riscos da atividade
agrícola que o governo criou há 23 anos o Proagro como seguro·de proteção a um setor que tem
sido tratado desigualmenle na história da economia
brasileira.
Os colegas deste Plenário conhecem meu estilo conciliador e otimista, e haverão de entender essa
recaída de indignação, porque a maioria conhece o
problema e também vive o drama da· agricultura em
seus Estados. É iamentável conviver com tantas
promessas descumpridas. Quando assumiu o Ministério da Fazenda, no Governo Itamar Franco, o nosso querido Deputado Gustavo Krause preecupouse com a crise do Proagro, e mandou pagar. O segundo escalão nãó cumpriu a ordem. Em seguida,
o então Ministro Feinando Henrique Cardoso tamcomprometeu-se com a causa, e nada aconteceu. Agora é ele, como Presidente da República,
quevem sendo desobedecido. Reconheço o esforço pessoal do Ministro Arlindo Porto, que tem raízes
no campo e a cuja sensibilidade devemos a medida
provisória de junho e o decreto de julho. Estou informado de que ele coordena reuniões semanais para
desatar. os nós burocráticos que impedem o Proagro
de funcionar.
Apesar dos aluais percalços do Proagro, há
duas informações positivas que quero registrar. A
primeira é de que até 30 de setembro os recursos do
· Proagro estarão disponíveis no Banco do Brasil, por
ordem pessoal do Presidente. A segunda é de que o
Governo resolveu centralizar no Ministério da Agricultura a decisão sobre o controle dos repasses do
Programa, a partir do ano que vem, e que o Proagro
será desatrelado dos-contratos de crédito rural. Caberiam ao Banco Central as rotinas de normalização
e -de fi"!calização. Mas é aquela velha estória: gato
escaldado tem medo de água quente. Quero acreditar, mas tenho todos os motivos para duvidar, porque esse é um filme que todos nós já vimos. Cabe
ao Governo desmentir as nossas descrenças, pagar
o que deve, restabelecer os procedimentos administrativos que estão na lei e devolver confiança aos
agricultores que alimentam o nosso povo e estão
sem dinheiro para satisfazer as necessidades mínimas de vida com dignidade. As medidas legais estão definidas, as fontes de recursos estão identifie&.
das, e a decisão política do Presidente da República ·
não pode ser descumprida, sob pena de desmorali-

bém
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zar a sua autoridade diante dos milhares de agricultores deste País.
Estou torcendo para não ter que voltar a este
mesmo assunto. Repetir sempre as mesmas coisas
é uma -grande chateação que cansa e incomoda.
Ninguém insiste pelo prazer de insistir, mas pela necessidade de ser ouvido, e isso vale para o cidadão
comum e para os pol fticos, que servem de elo entre
os interesses da população e as ações do Poder Público. Persistir nas cobranças é parte inseparável
dos deveres do mandato popular, além de ser a referência de luta que faz a identidade entre os representantes e os representados. E é através dessa
luta comum que as sociedades costumam fmjar os
seus· grandes projetas políticos, económicos e sociais. O Proagro pode não ser importante para os
-Estados industrializados do Sul e do Sudeste, mas
é fundamental para o Centro-Oeste e Goiás, onde
a agricultura responde por 70 por cento de toda a
renda estadual. Por isso, estou rigorosamente à
vontade para-reivindicar a solidariedade dos meus
pares na solução dos impasses administrativos
que 'estão descaracterizando os objetivos do Proagro. Para encerrar, quero lembrar ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso que o dedo agrícola
da mão espalmada que simbolizou a sua campanha não está perdido na memória dos agricultores.
Eles esperam que o Presidente faça prevalecer a
sua autoridade.
São as minhas ponderações, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o desenvolvimento nacional socialmente desequilibrado continua
a produzir estatísticas que nos espantam e envergonham. Sombrias e trágicas estatísticas. A revista lstoÉ nos dá notícia de recente levantamento realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF, que aponta para o crescimento do número
de crianças e adolescentes assassinados em nosso
País.
Na faixa de quinze a dezessete anos, nos anos
oitenta, oito em cada cem adolescentes mortos eram
vítimas de homicídio. Nos·anos noventa, essa proporção aumentou para vinte e cinco em cada cem.
Isto é, uma quarta parte de todos os óbitos de adolescentes nessa faixa de idade corresponde, hoje, a
jovens que foram assassinados.
Na faixa etária de dez a quatorze anos também aumentou a incidência de homicídios. Nos
anos oitenta, de cada cem mortos nessa idade, dois

eram assassinados. Nos anos noventa, cinco em
cada cem.
As estatísticas de mortes abaixo de dezoito
anos eram lideradas pelos acidentes de trânsito.
Hoje, os homicídios estão no topo da lista. Em números absolutos, as mortes violentas de menores
de dezoito anos, incluídos assassinatos, acidentes de trânsito e afogamentos, totalizam trezentas e quarenta mil, entre os anos de 1979 e
1993. Número maior que aqueles associados a
alguns conflitos armaqos que abalaram o mundo,
como a guerra da Bósnia, com se•Js duzentos e
cinqüenta mil mortos.
•. Sem dúvida, esse quadro de massacre que
nos assusta está associado à miséria, ao desenvolvimento eco'nômico concentrador e excludente, tão
marcante no Brasil, à migração desordenada para
as grandes cidades, ao aumento generalizado da
violência e ao tráfico de drogas. Esses fenômenos
se entrelaçam de forma complexa, mas as principais
vítimas são fáceis de identificar: como sen'lpre, os
pobres.
'
O agravamento das estatísticas se dá justamente num período em que o Brasil passou a desenvolver maiores esforços para oferecer assistência a seus menores carentes. No entanto, as- pode·rosas marés da miséria da violência ainda são
muito fortes comparadas às ações dos govem9s e
das entidades não-governamentais.

e

De fato, fizemos progressos no âmbito dos debates, da legislação, da conscientização, das ações,
dos programas específicos. Cumpre redobrar os esforços, estudar melhor a realidade social, aprofundar
a eonsciência de toda a sociedade sobre essas
questões.
Os anos oitenta foram marcados pelo despertar da sociedade para o fenômeno .das crianças de

rua e da repressão assassina que se praticou contra
eiãs. Surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente,
em 1990. Passou-se do tratamento do menor social
e familiarmente desestruturado apenas como questão de pobreza, carência marginalidade para uma
abordagem mais ativa, que incluía os conceitos de
cidadania e de direitos humanos.
Duas Comissões Parlamentares de Inquérito
da Câmara dos Deputados constituíram-se em marcos importantes na questão da infância e juventude
marginalizadas e massacradas no Brasil: a CPI dê,
1975, chamada CPI do Menor, com enfoque na marginalização social; e a CPI de 1991, sobre o exterrní-
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nio de crianças e adolescentes, cem enfoque nos direitos humanos.

se transformam em foco de espoliação, ao invés de
abrigo e sede da solidariedade.

Essa última foi realizada sob o impacto da
ação d~ grupos de. extermínio centra jovens delinqüentes ou supostamente delinqüentes; que assumiu, no final dos anos oitenta, uma dimensão que
causou horror à opinião pública nacional e internacional.

A nova família da criança de rua passa a sér
o coletivo das turmas, onde se alternam a solidariedade e a violência. A criança de rua muitas vezes pratica crimes, tornando-se o próprio retrato
de um desenvolvimento social excludente e desigual. A família massacrada econômica e socialmente explode Aa rua em forma de violência urba·
na.

Efetivamente, os "esquadrões da morte" da
época do regime militar, baseados numa patológica filosofia de justiça paralela, foram sucedidos
por "grupos de extermínio", de "justiceiros", inseridos em uma tradição sombria que, de resto, remonta, em suas ·raizes, à antiga ação de capitãesdo-mato, jagunços e pistoleiros que pontuaram
_nossa história. Sempre voltadas, essas ações,
contra os segmento~ mais destituidos da popu·
·
lação.
Principalmente chocou o Pafs, naquela ocasião, a ação policial desorientada e violenta, revela•
da ciiariamente pela imprensa e destacada pela CP!.
Era o choque entre a policia despreparada e o fenômeno da criança de rua e do adolescente delinqüente, jovens desenraizados que passaram a habitar
nosso universo social como resultado da pobreza e
do inchaço das metrópoles.
A luta pela sobrevivência leva multidões de
crianças às ruas, por desagregação familiar ou para
aumentar a renda das familias. Somando-se à necessidade, ocorre ·a infantil e efêmera sensação de

liberdade propiciada pelo afastamento do lar e da
escola. Resulta disso o fenômeno das crianças de
rua, que se chocou contra uma sociedade despreparada para lidar com o problema.
Gradualmente, com o despertar da consciência da sociedade brasileira, montaram-se ações de
governo, em vários Estados. Entidades não-governamentais surgiram e· criaram muitos programas
eficazes e elogiáveis. Se a crianÇa de rua é ainda uma realidade cruel que não se abateu, ao
menos refluiu em parte a violência homicida oficial e oficiosa.
É sabido o percurso típico das crianças de rua: .
rompimento com a famflia, violências e drogas. A
violência ocorre em casa e, em novas formas, também nas ruas. A casa, nesses casos, não é a éása
da família que protege a criança, mas a da famflia
desestruturada, quase sempre miserável, que submete a criança a níáus tratos, que a obriga violentamente a trabalhar ou a mendigar. A família e a casa

As soluções passam obrigatoriamente pela
conscientização, por toda a população, de que os
problemas da miséria e da violência dizem respeito
a todos nós, e todos nós devemos nos empenhar
em resolvê-los.
Recentemente, tem havido evidências de
que a maior parte da violência contra m8flores
pobres já não se origina na represália contra a de·
linqüência miúda a elés associada, mas vem do
submundo da droga. O aumento dos homicfdios
contra menores de dezoito anos, apontado pelo
estudo da Unicef, está aparentemente ligado à intensificação do tráfico de drogas e à ação de suas
quadrilhas em áreas miseráveis da periferia urbana.
O pesquisador Luis Eduardo Soares, do Rio
de Janeiro, em levantamento recente feito para o
Instituto de Estudos da Religião -!SER, entidade
que desenvolve trabalho social exemplar junto à
população mais destituída daquela cidade, chega
a algumas interessantes conclusões sobre a questão das vítimas de homicidio menores de dezoito
·anosc
Oitenta por cento das vítimas têm de quinze a
dezassete anos, são do sexo masculino e são mor-

tas por arma de fogo. Metade delas tem dezessete
anos: São vitimadas em locais próximos a suas re'
siqências. Os assassinatos não ocorrem entre
crianças de rua, mas nos bairros e favelas mais
pobres, infestados pelo tráfico de drogas. As
crianças de rua refugiam-se nos bairros de classe
média ou no centro, onde sofrem violências, mas
esses· locais não são palco, tipicamente, de homi·
cídios.
As· mortes estão associadas ao recrutamento
pelOs traficantes, que transformam os jovens em bu·
cha para canhão rias guerras entre quadrilhas e contra a{ polícia. Ou então, são assassinatos cometidos.
para punir pequenas delinquencias praticadas pelos
jovens.
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·O que determina quem vai morrer é a classe
_social baixa, a situação de miséria, a e~pansão do
crime associado às drogas.
A pesquisa constata que, não obstante terem
decresêido, no Rio de Janeiro, os índices .gerais de
criminalidade, continuam crescendo os índices de
morte por homicídio entre crianças e adolescentes
dos bairros onde residem ia miséria e ci tláfico.
São vítim;OÍs· de slla condição sócio-económica
subattema. Faltam às jovens vítimas alternativas
económicas e culturais, oportunidades cje ingressar
sadiamente no mundo do trabalho, do esporte, da
cultura, da religião.
·Como é ccimplexà essa tragédia! Ela é feita
de violência, de rituais de iniciação no mundo do
-crime e do uso de drogas, de desagregação familiar em meio à pobreza e à falta de oportunidades
melhores.
Senhor Presidente, a sociedade brasileira já
começou, nos últimos· anos, a mobilizar-se em tomo
desses grandes problemas. Mas é preciso fazer muito mais. É preciso aprofundar e propagar as ações e
programas que se revelaram· acertados. É preciso
criar novas alternativas. Cumpre organizar e aperfeiçoar açOO policial bem direcionada e inteligente
contra os criminosos calejados, incluídos aí os operadores de maior porte, que não se encontram nos
bairros pobres. É preciso, sobretudo, extirpar a violência da alma nacional. Violência que explode nas
ruas enlameadas da pobreza, mas que também reside, friamente, na indiferença dos corações dos que
têm uma sina menos trágica que a dos nossos jovens carentes.
Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. A redução
das multas contratuais continua mexendo com o
Pais.

Diariamente temos recebido apelos ~ denúncias de várias procedências, ora indicando casos novos de cobrança de multa de 10% por inadimplência,
ora chamando nossa atenção para artimanhas que
estão sendo articuladas por entidades ou indivíduos
inescrupulosos, ora pedindo esclarecimentos sobre
os três projetas que recentemente apresentamos sobre a matéria.
Esse inusitado interesse despertado na sociedade, reflete a justa reação à cobrança de um per-
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centual evidentemente abusivo de multa por inadimplência.
Ainda agora temos notícia de que a infl,ação
des1e mês de agosto não deverá ultrapassar um por
cento e que a de setembro poderá ficar ainda mais
baixa.
,
Com a taxa inflacionária nesse patamar, cobrar, muitas vezes por apenas um dia de atraso,
multa de dez por cento do· valor da obrigação, bira
ao escândalo. .
A atuação do Congres'so para por um ponto final a essa exploração começou na Câmara, com o
projeto reduzindo de 10% para 2% as multas de
mora decorrentes do inadimplemento de obrigações
no seu termo. ·
O projeto, acolhido pelo Senado e transformado na lei n• 9.298, de primeiro de agosto corrente,
alterou a redação do § 1 2 do art. 52 da Lei n• 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - o Código de Defesa
• ,
do Consumidor. ·
O art. 52 é· justamente o que dispõe sobre o
fornecimento de produto e serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao
consumidor.
Prevaleceu, assim, o entendimento de que a
abrangência de norma redutora da multa ficou restrita às operações de crédito ao c'onsumidor.
Tanto, que, apesar da lei ter entrado em vigor
há três semanas, nenhum selo r da atividade económica fora do crédito a_o consumidor. se dispôs a re-

duzir a multa contratual por inadimplência.
Estabeleceu-se, desse modo, uma situação
de discriminação afetando milhões de brasileiros
que contratam com o selar público, como no caso
das tarifas; com o setor privado, como as mensalidades escolares, os planos de saúde e os condomínios, e aqueles que pagam impostos, taxas e
contribuições.
Todos continuam sob a ameaça da multa de 10%.
Foi justamente para evitar isso que tomamos a
iniciativa de apresentar os projetas de números
172,177,e 178.
O de número 172 trata de ampliar a abrangêi1cia da regra de redução da multa, generalizando sua
aplicação ao inadimplemento de obrigação contratual no seu termo, seja ela quem for.
O limite de 2% passa a ser aplicado a todas as..
prestações contratuais relativas às tarifas públicas,
às prestações do Sistema Financeiro da habitação,
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às prestações dos condomínios, aos planos de saúde, enfim, a todo o universo contratual.
O Projeto número 177 foi exclusivo para· os
tributos federais e contribuições, por se tratar de
matériã tributária, que deve ser tratada em lei específica.
Todos os tributos- impostos de qualquer natureza, taxas e contribuições - pagos em atraso, sofrerão uma multa de apenas 2%, mesmo em se tratando de prestações resultantes do parcelamento de
dívida tributária, pagas após o vencimento.
Para que a generalização da multa de . 2%
abrangesse também os tributos estaduais e municipais,_ apresentamos o Prujeto de Lei Complementar
n• 178, introduzindo um parágrafo ao art. 161 da Lei
n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tribu-tário N?cional - estabelecendo que a multa de mora
não poderá ser superior a dois por 'cento do valor do
crédito.
Com essa J?rovidência, fica legitimada a iniciat]va do Esiado e do Município, tanto no âmbitÓ
do Executivo como do Legislativo respectivo, para
aprovar leis estendendo a regra da multa de dois
por cento aos níveis de governo estadual e muni·
cipal.
Os três projetas iniciaram sua tramitação nesta
Casa, sendó enviados à Comissão de Justiça e distribuídos ao nobre Senador Bernardo Cabral, que·
aluará como relator, como já o fez em relação ao
Pprojeto de Lei da Câmara n• 2, o qual resultou,
como já dissemos, na Lei n• 9.298, de 1996.
O Presidente da República, que já havia criticado o caráter discriminatório da Lei n• 9.298, ao sancioná-la, manifestou interesse pelos projetas de nossa iniciativa.
Sabemos que S. Ex• determinou ao Ministério
da Justiça que examine outras alternativas legais,
capazes de abreviar a generalização da norma de
cobrança da multa de 2%.
Estamos acómpanhando com maior interesse
o exame da matéria no âmbito do Executivo, na expectativa de que, levando em conta o trabalho em
andamento no Legislativo, os dois Poderes possam
aluar em conjunto, em atenção aos legítimos interesses da sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência lembra aos Srs. Senadores que amanhã, às
9 horas, haverá sessão não-deliberativa.

Agosto de 19%

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h12t;nin.)

ATA DA 119' ~ESSÃO DELIBERATIVJ\
ORDINARIA REALIZADA
EM 15 DE AGOSTO DE 1996
(Publicado n~ DSF, de 1_6 de agosto de 1996)
RETIFICAÇÃO

Na página 148021 2• coluna, na Proposta de
Emenda à Constituição n• 39, de 1996 (n" 367/96,
na Câmara dos Deputados), que altera o parágrafo
72 c;!o artigo 14 da Constituição Federal
Onde se lê:
'Art. 14..............................................................

§ 7 2 São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangOí~eos ou
por adoção, até o segundo grau e os afins de primeiro grau, do Presidente da República, do Governador
de Estado ou do Distrito Federal e de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seus meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletiyo e candidato à reeleição.
Leia-se:
'Art. 14..............................................................
§ 72 São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
por adoção, até o segundo grau e os afins de primeiro grau, do Presidente da República, do Governado
de Estado ou do Distrito Federal e de Prefeito ou de
quem oS haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo_ e candidato à reeleição.
ATA DA 120° SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 1996
(Publicado no Diário do Sanado Federal.
em 17 de agosto de 1996)
·
RET/FICAÇÃO

Trecho de ata, às páginas n•s 14.204, 2° coluna, a 14.206, 1' coluna, que se republica por have.r:
saído )m incorreções.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N ~ <-i d.
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G

Acrescenta novo parágrafo ao art. 14, fixando
regra de fidelidade partidária
Art. lo

Fica acrescido ao art. 14, onde cóuber, o seguinte

parágrafo:
" §
São inelegiveis, durante dois anos, os que se • desfiliarem
voluntariamente de partido político, salvo no caso de fusão ou incorporação deste, ou
para participar, como fundadores, da criação de novo partido."

Art.z•

Esta Emenda entra em Vigor na data de sua

publicação.

JUSTIFICATIVA

A debilidade do nosso quadro-partidário, a busca da consolidação
dos partidos políticos e da democracia representativa por meio da defesa do sistema
partidário, nos inclina a apresentar a presente proposta de emerida que cria' a
inelegibilidade temporária, por motivo de desfiliação voluntária, ressalvado os caso de
fusão ou incorporação do partido, ou para participar, como fundadores, da criação de
novo partido.
Como a própria Constituição determina que a filiação partidária é
condição de elegibilidade. a troca de partido após a eleição não pode se dar de forma
irrestrita e deve ser encarada como um comportamento a ser penalizado. Só na
legislatura "anterior, as mudanças de partido ultrapassaram a centena e meia.
Por sua vez, determinar a perda de mandato daquele que s,
desfiliar voluntariamente do partido politico sob cuja legenda foi eleito poderia por em
conflito a vontade popular que o elegeu ou ainda tornar desproporcional a punição para
quem se desfilie em começo ou em fim de mandato.

A solução adequada nos parece ser a criação de um caso de
inelegibilidade temporária, com duração de dois anos, que obrique o parlamentar a um
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período de reflexã;o entre o desfiliar-se de um partido político e a apresentação de nova
candidatura a cargo eletivo.

Sala das Sessões, em Lç; de agosto de 1996.

_J..Údio Coe~~o

CONSTITUIÇAO
DA
,.
REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
"Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto. com valor igual para todos. e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito:

II - referendo;
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UI - iniciativa popular.
§ 1.0 O alistamento eleitoral e o voto são:

I -obrigatórios para os maioreS de dezoito anos;
II -facultativos para:
a) os analfabetOs;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito -anos.
§ 2. Não podem alistar.-se como eleitores Os estrangeiros e. durante o período
do serviço militar obrigatório. os co~ritos.
0

§ 3.• São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II -o pleno exercício dos direitos políticos;

IU -o alistamento eleitoral;
IV - o domiciliO eleitoral na circunscrição;
V- a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) uinta e cinco anos para Presidente e Vio:wPresidente da República e Senaclor;
_
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal; ·
c) vinte e um anos para DePutado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeíto~

Vice-Prefeüo e juiz de paz;.

d) dezoito anos para 'kreador.

§ 4. 0 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5.0 São inelegíveis para os mesmos cargOs, nO Período subseqüente, o Presidente da República. os Governadores de Estado e do Distrito Federal. os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 6.0 Para concorrerem a outros cargos. o Presidente da República. os Gover·
nadares de Estado e do Distrito Federal e os PrefeitOS devem renunciar aos respecti·
vos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7.0 São inelegiveis. no território de jurisdição do titular. o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por açloçào. do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território. do Distrito Federal. de Prefeito ou
de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito. salvo se já
titular de mandato cletivo e candidato à reeleição.
§ 8.0 O militar alistável.é elegível, atendidas as seguintes condições:
I -se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II- se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito. passará automatícament~ no ato da díplomação, para a inatividade.
§ 9.0 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. a fim de proteger a probidade administrativa. a moralidade para
o e.xercício do m-andato, considerada a vida pregressa do candidato. e a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência do poder econõmioo ou o abuso do
exercício de função~ cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10. O mandato eletivo pOOerá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraüde.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitarâ em segredo de justiça,
respondendQ_Qauwr... nafonna da lei,.-Selemerá:ria oude.ID3niiesta.má~nL .- __

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.)
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Ata da 2ª Reunião, em 23 de agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Joel de Hollanda

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - No
Plenário não há número regimental para a abertura
da sessão, não podendo est~ 5er realizada.
Nos termos do § 2• do art. 155 do Regimento
Interno, o expediente que sé .encontra sobre a mesa
~erá
despachado
pelá : Presidência,
independentemente da leitura.
Nessas condições, . vou_ encerrar a presente
reunião~

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,,
peço_ a palavra pela ordem. · ·
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela ordem. Serrvevisão de orador.) - Sr. Presidente, solicito
que sejam consignadas em Ata nossas presenças.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - V.
Ex" será atendido.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9h32mín.)

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA
PRESIDÊNCIA
OFÍCIOS
Ofício n• 996-L-BI.Parl./96
Brasma, 21 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado
do Bloco Parlamentar PFLJPTB José Jorge deixa de
fazer parte, como titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1.497-21,
de 8 de agosto de 1996, que "Cria a Gratificação de
Desempenho e Produtividade - GD P, das atividades
de finanças, controle, orçamento e planejamento, e
dá outras providências", assumindo sua vaga o Deputado Euler Ribeiro.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.
Ofício n• 998-L-BI.Parl./96
Brasilia, 21 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado
do Bloco Parlamentar PFUPTB José Jorge deixa de
fazer parte, como titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.499-29,
de 8 de agosto de 1996, que "Organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento
e de Orçamento ·do e>oder Executivo•, assumindo
sua vaga o Deputado Augusto Viveiros.
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder de Bloco Parlamentar.
AVISOS
Encerrou-se o11tem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n• 82, de.1996, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo junto ao BallCO,Intemacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de trezentos e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos, cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA, cuja execução ficará a cargo da
RFFSA, do Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de Desestatização - CND; e
- Projeto de Resolução n• 83, de 1996, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de trezentos milhões
de dólares norte-americanos, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
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Ata da 125ª Sessão Não Deliberativa
em 26 de agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ney Suassuna e E/cio Alvares
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Elcio
Alvares, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO
• N• 741/96, de 20 de agosto de 1996, do Mini~
tro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 664,
de 1996, de informações do Senador Eduardo Suplicy, respondendo integralmente aos ques~os n•s 5, 6,
7, 9, 11, 12, 14 e 15; parcialmente aos de n"s 1, 2, 3,
8 e 1O; éõmunicando que as informações complementares sei"ão remetidas tão logo estejam dísponfveis; e esclarecendo que, no que concerne ao item
13, informa a previsão para o lançamento do ITR relativo apenas ao exercfcio de 1995.'
As informações parCiais foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a remessa das informações complementares.

N• 742/96, de 20 de agosto de 1996, do Minis·
tro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 660,
de 1996, de infoimações, do Senador Gilberto Mi·
randa.
As informações foram remetidas, em

cópia, ao reQuerente.
. O requerimento vai ao Arquivo.
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 733/96, de 16 de agosto de 1996, do Ministro do Planejamento e Orçamento. referente ao Requerimento n2 663, de 1996, de informações, do Senador Lúcio Alcãntara.

As informações encontram-se à disposição do· requerente na Secretaria-Geral da
Mesa.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 54, DE 1996
(N2 1.286191, na casa de origem)
Regulamenta o exercício da profissão de Classificador de Produtos Vegetais a que se referem as Leis n•s 5.025, de
1O de junho de 1996, e 6.305, de 15 de dezembro de 1975, e dá outras providências.

-.

O Congresso Nacional decreta:
· Ait 1". É assegurado ·o exercfcio da profissão
de Classificador de Produtos Vegetais a quem:
I -possua {:ertificado de conclusão de curso
profissional expedido de acordo com a Portaria n•
230, de 12 de julho de 1971,do Ministério da Agri·
cultura;
11 - não possuindo o curso de que trata o inciso
anterior, tenha obtido credenciamento em órgão oficial até a data de infcio da vigência desta Lei;
I ti - tenha exercido, por mais de dez anos, até
a data de infcio da vigência desta Lei, a função de
Classificador de Café, comprovada por meio de documentos hábeis e legais.
§ 1° Os classificadores registrados na forma do
inciso III não poderão classificar produtos destinados
à exportação.
§ 2° O certificado referido no inciso I deverá estar registrado em órgão do Ministério da AgricuHura
e do Abastecimento.
§ 3° À prova da situação referida nos incisos 11
e III será feita por qualquer meio em direito permitido, notadamente por publicação oficial, credencial,
alvará municipal, pagamento .de impostos. inscrição
na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 2 2 Sem prejuízo do exercício das mesmas
atividades por engenheiros agrõnomos ou por técnicos agrícolas de 22 grau, habilitados na forma da legislação específica, os Classificadores de Produtõs
Vegetais poderão:
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I - proceder à coleta, preparação, pesagem,
-· homogeneização, fechamento, identificação, etiquetagem, lacração, autenticação, registro, numeração
e ·ao arquivamento de amostras vegetais e respecti·
vos doc~o~mentos;
11 - proceder à classificação, reclassificação, arbitragem e peritagem dos produtos vegetais colhidos;
III - expedir laudos e certificados de classificação;
IV - alertar os técnicos responsáveis pelos serviços de defesa fitossanitária quando verificar a presença de elementos prejudiciais aos produtos armazenados, bem como vestígios de contaminação;
V - preparar os padrões físicos dos produtos
vegetais, de acordo com as normas técnicas, visando à_ comercialização, para serem utilizados como
modelos comparativos;
VI - inspecionar as condições da embalagem e
condicionamento dos produtos vegetais visando à
sua classificação;
.
VIl -manter atualizados os arquivos técnicos,
acompanhando a .evolução da legislação que regula
a cl~ssificação, padronização e fiscalização dos p~
dutos vegetais;
VIII - zelar pela conservação e funcionamento
dos aparelhos e utensmos utilizados nos locais de
classificação.
Art. 3" O Grupo da Confederação Nacional das
Profissões Uberais, constante do quadro de atividades e profissões, anexo à Consolidação das leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de t•
de maio de 1943, fica acrescido da categoria de
Classificador de Produtos Vegetais.
Art. 4° Os cargos, funções ou empregos que
exijam para o seu desempenho o exercício da atividade de Classificador de Produtos Vegetais somente poderão ser exercidos por profissionais legalmente habilitados e registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Parágrafo único. Será obrigatório o uso da denominação de Classificador de Produtos Vegetais,
na caracterização dos cargos, funções e empregos a
que se ref<:>re este artigo.
Art. 5 2 As qualificações de Classificador de
Produtos Vegetais só poderão ser acrescidos à
denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tal qualificação.
Art. 62 Nos trabalhos executados pelos Classificadores de Produtos Vegetais de que trata esta Lei
são obrigatórias, além da assinatura, a menção explícita da qualificação e do número da carteira referida no art. 1O e do Conselho Regional que a expediu.
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Art. 7" O exercício da atividade definida nesta
Lei por pessoa física ou jurídica não registrada não
produzirá qualquer efeito juridico e será punido na
forma da legislação dé fiscalização da Engenharia;
Arquitetura e Agronomia.
Arl a• A fiscalização do exercício da profissão
de Classificador de Produtos Vegetais será exercida
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia na jurisdição do exercício da atividade,
de acordo com a Lei n• 5.194, de 24 de dezembro
de 1966.
Arl 9" Os profissionais de que trata esta Lei só
poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade.
Arl 1O. Ao profissional registrado no Conselho
Regional será expedida Carteira Profissional, conforme modelo aprovado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a qual valerá
como documento de identidade e terá fé públiea.•
Parágrafo único. A Carteira Profissional de
Classificador de Produtos Vegetais terá obrigatoriedade o número do registro e a habilitação profissional de seu portador.
Arl 11. O profissional registrado em qualquer
Conselho Regional, quando exercer atividade em outra
região, fteará obrigado a visar nela o seu registro.
Art. 12. O exercício da profissão de Classificador de Produtos Vegetais é subordinado, no que
couber, às disposições da Lei n• 5.194, de 24de dezembro de 1966, inclusive quanto aos regimes de
anuidades, emolumentos e taxas, penalidades e
comportamento ético.
Arl 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 14. Revogam-se as disposições em contrário.

.

PROJETO ORIGINAL
Regulamenta o exercício da profissão de Classificador de Produtos Vegetais a que se referem as leis n•s 5.025, de
10 de julho de 1966, e 6.305, de 15 de dezembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O exercício da profissão de Classificador de Produtos vegetais a que se referem as Leis
n•s 5.025, de 1O de julho de 1966 e 6.305, de 15 de
dezembro de 1975, somente será permitido:
a) aos possuidores de certificados de conclu~
são de cursos profissionais expedidos de acordo
com a Portaria n• 270!71, do Ministério da Agricultu-
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ra, devidamente registrados na Secretaria de lnspeção de Produtos Vegetais;
·
b) aos que, a partir da vigência da presente
Lei, não possuindo cursos de Classificadores regidos pela Portaria Ministerial n• 230/71, tenham credenciamento oficial em virtude de cursos realizados
anteriormente à vigência, da referida Portaria, desde
que apresentem os certificados para registras na
SNAD e SIPV no prazo de 90 (noventa) dias da data
da publicação desta Lei;
c) aos Classificadores de Café que tenham na
prática exercido essas funções durante mais de 1O
(dez) anos consecutivos até a vigência desta Lei,
comprovados mediante registro na carteira profissional, referendado por atestados das entidades onde
prestam serviços e se submetam a exames de capa- citação profissional em órgão oficial de ensino para
obter certidão para registro na SNAD e SIPV no prazo de 90 (noventa) dias da data de publicação desta
Lei.
Parágrafo único_ Os Classificadores registrados nos termos da letra "c" não poderão classificar
produtos destinados à exportação_
Art. 2 2 É da competência profissional do Classificador de Produtos Vegetais:
a) proceder à amostragem, preparação, pesagem, homogeneização, fechamento, identificação,
etiquetagem, lacração, autenticação, registro, numeração e arquivamento dessas amostras;
b) proceder à classificação, reclassificação, arbitragem e peritagem dos produtos vegetais, quando
solicitadas pQr elllid<:u:le~Qfici<tis ou p_rjva_das; _
c) expedir laudos e certificados de classificação para exportação e comercialização interna;
d) emitir pareceres técnicos vinculados com os
produtos classificados;
e) alertar os técnicos responsáveis pelos de
defesa sanitária vegetal, quando verificar a presença
de carunchos e/ou insetos vivos, prejudiciais aos
produtos armazenados, bem como vestígios de contaminação, pela aftotoxina, nociva à saúde pública;
f) preparar os padrões físicos dos produtos
das safraS correntes, de acordo com as normas
emanadas do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária, para serem Utilizados como modelos comparativos, sempre que julgados necessários ou convenientes;
g) inspecionar as condições ambientais do armazenamento (silos, depós_itos, armazéns), bem
como as condições da embalagem e acondicionamento dos produtos mencionados nos pedidos de
classificação;
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h) manter atualizados seu arquivo técnico,
acompanhando diariamente a evolução da legislação que regula a classificação, padronização e fiscalização dos produtos vegetais;
i) zelar pela conservação e funcionamento normal dos aparelhos e utensmos utilizados nas salas
de classificação, mantendo-os atualizados em harmonia com a legislação vigente;
j) realizar análises, pesquisas, estudos, magistério no âmbito da classificação, cooperar com o governo nos estudos tépnicos necessários à elaboração de projetas de fixação ou revisão dos padrões
de qualidade, em função de mudanças conjunturais
ou do comportamento das safras.
Art 3 2 O Grupo da confederação Nacional das
Profissões Liberais, constante do quadro de Atividades e Profissões, anexa à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1 2
de maio de 1943, é acrescido da categoria de Classificador de Produtos Vegetais_
Art 42 Esta lei entra em vigor na .data de sua
publicação_
Art. 5 2 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A profissão de Classificador de Produtos Vegetais, corno se depreende dos textos legais citados no
- presente projeto de lei, existe de fato há décadas.
Há muitos anos, com o ingresso do Brasil no
mercado intemaciorial, principalmente de grãos, surgiram leis, portarias, resoluções, impondo aos classificadores normas e obrigações disciplinando uma
profissão de maneira -eMlànle esparsa. Paralelamente às leis e decretos presidenciais, há portarias
do Ministério da Agricultura e resoluções do Concex.
Existe, inclusive, um curso, disciplinando pela
Portaria n• 230/71, do Ministério da Agricultura, para
a formação de Classificadores de Produtos Vegetais, ministrados por professores credenciados por
aquele Órgão e fiscalizado por seus inspetores expressamente reconhecido pelo governo, pois é ensinado por entidades devidamente credenciadas e fiscalizadas como o são as Bolsas de Cereais e Órgãos de ensino profissionalizante, como o Senac, que
vem há muitos anos formando Classificadores para
os mais diversos produtos de origem vegetal. Existem, ainda, os cursos realizados pelo Instituto Brasileiro do Café (extinto), fiscalizados pelo Ministério da
- Agricultura, para a formação de profissionais especializados na rubiácea
No caso da letra c do art. 12 , procura-se legitimar a situação de cerca de 5o Classificadores de
café, em sua maioria ex-funcionários do Instituto
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Brasileiro do Café, que ao longo de sua carreira de. dicaram-se à prática de classificação de degustação
po café,- atingindo um domínio completo dos conhecimentos necessários ao exercício da profissão, tanto que alguns respondiam até mesmo por cargos de
Chefias de Divisões de Classificação de Autarquias,
algumas já extintas.
A profissão será regulamentada por esta Lei,
compilando-se a legislação já existente.
No mais, a Nação haverá de lucrar com seus
principais produtos de alimentação devidamente
classificados e o Governo com sua arrecadação livre
·· ·
de evasões.
Ao reapresentarmos este projeto, cuja autoria
origioal é do Deputado Nelton Friedrich da última legislatura, devemos acrescentar a sua justificação o
_fato de que com o novo Código de Defesa do Consumidor faz-se necessário, urgenciarmos sua aprovação, para que possamos incentivar a formação.
profissional específica, com vistas a melhor operacionalização do Código e a melhor proteção do Consumidor.
·
'
.: Sala das Sessões, 13 de junho de 1991. - Deputado Koyu lha.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PSLA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N 2 5.025, DE 1 O DE JUNHO DE 1966
Dispõe sobre o intercâmbio comercial com o. exterior, cria o Conselho Nacional de Comércio Exterior, e dá outras
providências.
CAPÍTULO I
Do Conselho Nacional do Comércio Exterior
Ar!. 12 É criado o Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX), com a atribuição de formular a política de comércio exterior, bem como determinar, orientar e coordenar a execução das medidas necesSárias à ei<pansão das transações comerciais cem o exterior.
Ar!. 2 2 Compete ao Conselho Nacional do Comércio Exte'rior, ouvido nas de6berações relacionadas com os artigos 32 e 42 da Lei n• 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, o Conselho Monetário Nacional:
I - traçar as diretrizes da política de comércio
exterior;
11 - adotar medidas de controle das operações
do comércio exterior, quando necessárias ao interesse naCional;
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III - pronunciar-se sobre a conveniência da
participação do Brasil em acordos ou convênios intemacionais· relacionados com o comércio exterior;
IV- formular as diretrizes básicas a sererrr obedecidas na polftica_de financiamento da exportação.
Ar!. 3 2 Compete, privativamente, ao Conselbo
Nacional de Comércio Exterior:
I - baixar as normas necessárias à implementação da política de ccmércio exterior, assim como
orientar e coordenar a sua éxpansão;
11 - modificar, suspe{lder ou suprimir exigências administrativas ou regulamentares, com a finalidade de facilitar e estimular a exportação, bem como
disciplinar e reduzir os custos da fiscalização;
III - decidir sobre normas, critérios e sistemas
de classificação comercial dos produtos objeto do
comércio exterior;
IV - estabelecer normas para a fiscalização de
embarque e dispor sobre a respectiva execução,
com vistas à redução de custos;
· V - traçar a orientação a seguir nas negociações de acordos internacionais relacionados com o comércio exterior a acompanhar a sua execução.
Ar!. 42 Compete, ainda, ao Conselho:
I - Recoméndar airetrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro com os objetivos
gerais da política de ccmércio exterior, observados o
. interesse e a evolução das atividades industriais e
agrícolas;
11 - opinar, junto aos órgãos competentes, sobre fretes dos transportes internacionais, bem como
sobre política portuária;
III - estabelecer as bases da política de seguros no comércio exterior;
IV - recomendar medidas tendentes a amparar produÇões exportáveis, considerando a situação específica dos diversos setores da exportação, bem como razões estruturais, conjunturais ou
circunstanciais que afetem negativamente aquelas
produções;
V- sugerir medidas cambiais, monetárias e fiscais que se recomendem do ponto de vista do intercâmbio com o exterior;
VI- opinar sobre a concessão do regime de
Entrepostos, Áreas Livres, Zonas Francas e Portos
Livres, com vistas a atender às conveniências da política de comércio exterior;
VIl - acompanhar e promover estudos sobre a
política ccmercial formulada por organismos internacionais e sobre a política aplicada por outros países
ou agrupamentos regionais, que possam interessar

à econo"mia nacional;
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VIII - opinar, na esfera do Poder Executivo ou
quando consultado por qualquer das Casas do Congresso Nacional, sobre anteprojetos e projetes de lei
que se relacionem com o comércio exterior ou adotem meElidas que neste possam ter implicações.
Art. 5° Na formulação e execução da política
de comérciõ exterior serão considerados, entre outros, os seguintes objetiVós prinCipais:
I - A criaÇão de condições internas e externas
capazes de conferir maior capacidade competitiva
aos produtos brasileiros no exterior;
11 - a crescente diversificação da pauta de produtos exportáveis, especialmente através de estímulos a.Propriados à exportação de produtos industriais;
.III - a ampliação de mercados externos, quer
mediante inCéritivos à penetração de novos produtos
_em mercados tràdicionais, quer através da conquista
de novos mercados;
IV - a preservação do suprimento regular, à
economia nacional, de matérias-primas, produtos intermediários e bens de capilal necessários ao de;
senvolvimento económico do país.
: Art. 6° O Conselho Nacional do Comércio Exterior será presidido pelo Ministro da Indústria e do
Comércio e integrado pelos seguintes membros:
- Ministro das Relações Exteriores ou seu representant~;

- Ministro do Planejamento e da Coordenação
Económica ou seu representante;
- Ministro da Fazenda ou seu representante;
- Ministro da AgricuHura ou seu representante;
- Presidente do Banco Central da República do
Brasil ou seu representante;
- Presidente da Comissão de Marinha Mercante;
- Diretor da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil SA;
- Presidente do Conselho de Política Aduaneira;
- Três (3) representantes da iniciativa privada, indicados em lista tríplice pela Confederação
Nacional da Agricultura, Confederação Nacional
-do Comércio, e Confederação Nacional da Indústria, e designados pelo Ministro da Indústria e do
Comércio:
§ 1° Em suas faltas ou impedimentos como
Presidente do Conselho, o Ministro da Indústria e do
Comércio será substituído pelo Ministro das Relações Exteriores e, na ausência deste, pelo Ministro do
Planejamento e da Coordenação Económica.
§ 2 2 O Presidente do Conselho poderá solicitar
a presença de titulares de outros órgãos, quando nec_essário, nas reuniões em que houver decisões sobre assuntos de interesse do setor respectivo.
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Ar!. 7" As deliberações do Conselho Nacional
do Comércio Exterior que devam ser cumpriC!as, por
pessoas ffsicas ou pessoas jurídicas de direito privado, somente vigorarão depois de publicadas •pelo
"Diário Oficial" da União.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos
membros do Conselho.
Ar!. a• As Comissões ou Grupos existentes de
natureza executiva ou cons·ultiva, que tratem de assuntos especfficos do comércio exterior ficam subordinados às normas e diretrizes do Conselho Nacional do Comércio Exterior.
Parágrafo único. É o Conselho autorizado a
constiluir outras comissões oli grupos a que se refere este artigo, sempre que conveniente ao cumprimento dos objetivos da presente lei. · • '
Ar!. 9° Na qualidade de principal órgão executor des normas. diretrizes e decisões do Conselho
Nacional do Comércio Exterior (CONCEX), conforme
definido no capítulo 11 desta Lei, proverá o Banco do
Brasil Sociedade Anônima, através de sua Carteira
. de Comércio Exterior, os serviços da Secretaria Geral do Conselho, à qual incumbirá precipualmente:
a) preparar os trabalhos e expedientes para
deliberação do Conselho, bem como elaborar estudos técnicos referentes à matéria de competência do
Conselho, ou por este solicitados;
b) superintender as providências administrativas e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Regulamento.
Art. 1 O. Para a realização das tarefas de estudo, planejamento e coordenação necessárias à execução das atribuições referidas neste artigo, o Banco utiliza~ o pessoal técnico de seus próprios quadros, podendo, entretanto, o Presidente do Conselho
Nacional do Comércio Exterior, sempre que necessário, requisitar servidores públicos federais, autárquicos ou de empresas de economia mista que possuam conhecimentos especializados sobre comércio
exterior.
§ 1" Os órgãos representados no Conselho
prestarão toda colaboração que lhes for solicitadas,
na conformidade dos objetivos desta lei, devendo
ainda éomplemimtar, no âmbito de suas atribuições,
os trabalhos e tarefas da Secretaria Geral.
§ 22 Ao pessoal requisitado nos termos deste
artigo serão assegurados, nos setores de origem, todos os_direitos e vantagens dos respectivos cargos.
§ 32 As entidades representativas dos diversoJ>
setores ·económicos poderão designar assessores
para cooperarem em estudos específicos.
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Art. 11. As condições de execução e remuneração dos serviços que não se caràcterizem como
. operações bancárias usuais, a serem reaiizàdbs ·por
intermédio da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Bmsil S.A., serão objeto de contratação entre
este e a União Federal que será representada pelos
Ministros da Fazenda e da Indústria e do Comércio
conjuntamente.
,
Art. 12. O Conselho Nacional do Comércio Exterior decidirá de sua própria organização, elaborando o seu regimento interno, no qual serão· definidas
as atribuições de seus membros e as normas de
funcionamento da Secretaria-Geral.
CAPfTULO 11
Dos órgãos Executivos
_
Art. 13. O Banco do Brasil S.A., através de sua
Carteira de Comércio Exterior, atuatá no âmbito interno, como principal órgão executor das normas, direlrizes e decisões do Conselho Nacional do Comércio Exterior.
,
.Art. 14. O artigo 2" da Lei n•2.145 ('),de 29 de
dezembro de 1953, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2• Nos termos dos artigos 19 é
59, da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de
1964, compete· ao Banco do Brasil S. A,,
através de sua Carteira de Comércio Exterior, observadas as decisões, normas e critérios esw':lelecidos pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior:
I - Emitir licenças de exploração e importação, cuja exigência será limitada aos
casos impostos pelo interesse nacional;
11 - exercer, prévia ou posteriormente a
fiscalização de preços, pesos, medidas,
classificação, qualidades e tipos, declarados
nas operações de exportação, diretamente
ou em colaboração com quaisquer outros órgãos governamentais;
III - exercer, prévia ou posteriormente,
a fiscalização de preços, pesos, medidas,
qualidades e tipos nas operações de importação, respeitadas as atribuições e competência das repartições aduaneiras;
lV - financiar a exportação e a produção para exportação de produtos industriais,
bem como, quando necessário, adquirir ou f~
nanciar, por ordem e conta do Tesouro Nacional, estoques de outros produtos exportáveis;
V - adquirir ou financiar, por ordem e
conta do Tesouro Nacional, produtos de importação necessários ao abastecimento do

.
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mercado interno, ao equilibrio dos preços e
à formação de estoques reguladores, sempre que o comércio. importador não tenha
condições de fazê-lo de forma satis!atórià; ·
VI - colaborar, com o órgão competente, na aplicação do regime da similaridade e
do mecanismo do draw-back;
VIl - elaborar, em cooperação com os
órgãos do Ministério da Fazenda, as estatrsticas do i:omércio eXterior;
VIII - executar quaisquer outras medidas relacionadas. com o comércio exterior
que lhe forem atribuídas."
Art. 15. No caso de dúvidas quanto aos preços
a ·que se refere o item III, do artigo 2°, da Lei n•
2.145, de 29 de dezembro de 1953 J)oderá Cacex
solicitar, dos importadores ou às repartições governamentais no exterior, elementos .comprobatórios do
preço -ele venda dos produtos no mercado interno do
pafs eiq>ortador.
.~ ,
Art. 16. Ao Ministério das Relações Exteriores
caberá a execução, no ãmMo externo, da politica de
comércio exterior estabelecida pelo Conselho.
Parágrafo único. As repartições Diplomáticas e
os Consulados, as Autarquias e Sociedades de Economia Mista, no exterior, trabalharão coordenadameirte fornecendo ao Conselho toda a colaboração
é as informações necessárias.

a

CAPÍTULO III
Das Normas, Formalidades e Procedimentos
Art. 17. É obrigatório o registro do exportador,
na Cacex, nos termos da Lei n• 4.557 ('), de 1O de
dezembro àe 1964, salvo nos casos a que se referem os itens d, e, g e h, do artigo 20 e outros a critério do Conselho, que baixará instruções a respeito.
Parágrafo único. O registro do exportador na
Cacex é válido para todos os fins necessários, no
processamento da exportação.
Art. 18. Fica o Conselho autorizado a orientar,
disciplinar ou modificar a marcação de volumes que
contenham produtos deslinados à exportação, regulada pela Lei n• 4.557, de 10 de dezembro de 1964,
desde que para facilitar e simplificar operações de
exportação.
Art. 19. Os produtos agrícolas, pecuários, matérias-primas minerais e pedras preciosas destinados à exportação deverão ser classificados, padronizados ou avaliados, previamente quando assim o_
exigir o interesse nacional, observado o disposto no
artigo 20.
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Art 20. O Conselho Nacional do Comércio Exterior baixará os atos necessários à máxima simplificação e redução de exigências de papéis e trámites
no processamento das operações de exportação e
deverá~também, de imedi;l.to, promover, definir e regular:
a) a determinação dos produtos a que se refere
o art. 19, destinados à exportação que devem pr'éviamente classificados, padronizados ou avaliados,
bem como as normas e cri~rios a serem adotados e
o sistema de fiscalização e certificação;
b) a fiscalização de embarques, por qualquer
via, e as medidas que visem a sua unificação. orien·
tação e disciplina;
c) a seleção, ouvidos os órgãos competentes,
dos portos e postos de fronteiras aptos a realizarem
exportações para os fins do ~em anterior;
d) a remessa de amostras e j)equenas encomendas e as normas dísciplinadoras de seu embarque;
e) a exportação, por qualquer via, de mercadorias destinadas exclusivamente ao consumo ou ao
uso dos órgãos oficiais brasileiros no extarior: .orgànismos internacionais e representações diplom_áticas
de outros países em território estrangeiro, bem como
para o seu respectivo pessoal;
f) o exercício das atMdades das organiZiJ.çõ~s
comerciais dedicadas à exportação, sob a forma de
sociedades,. associações, consórcios, comissárias,
ou qualquer outra, inclusive órgãos de classe;_-.·.- .. g) a remessa para o exterior de produtos .e materiais destinados à análise de laboratórios de produção industrial e recuperação; de projetas, plantas e
desenhos industriais de instalações e de material de
propaganda comercial e turística;
h) a venda de produtos nacionais ou nacionalizados a pessoas que estejam saindo do País, mediante entrega na embarcação, aeronave ou fronteira.
§ 1° Na classificação, padronização e avaliação, a que se refere o item a, deste artigo, ter-se-ão
em vista tipos comerciais definidos e adequados às
exigências internacionais e às conveniências da política de exportação.
§ 2•· Na exportação de produtos primários sujeitos à classificação, o portador deverá declarar as
características do produto, na forma que dispuser o
Conselho, o que será comprovado quando da fiscalização do seu -embarque.
§ 3° O Conselho determinará o procedimento a
ser seguido, nos casos em que o importador estrangeiro exigir do exportador brasileiro, certificado ou
declaração especffica de -classfficaÇão, avaliação ou
padronização.
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§4°Vetado.
§5° Vetado.
§ 6°Vetado.
§ 7" Vetado.
Art 21. Ficam transferidas para o Conselho
Nacional c;io .GQmércio Extarior as atribuições.l'revistas no item III, do artigo 2°, da Lei Delegada n• 5, de
_26 de setembro de 1962, no 51 e seu parágrafo único, da Lei n" 4,$95,de 31 de dezembro de 1964; alfnea ~ çto artigo ·15, da Lei n• 1.184, de 30 de agosto
d,e 1950, que modifico!! a alínea b do artigo 6° da Lei
n• 86, de 8 de setembro de 1947; e no D.ecreto-Lei
n° 9,620, de 21 dé agoSÍo de 1946, que modifiCoU O
Decreto-Lei n• 1.117. de 24 de fevereiro de l939.
Art 22. A criação, por parte dos órgãos da AdinlniSjração Federal, ria eXJ)6itàção, de quàlquer exigência administrativa, registras, controles diretos ou
indiretos fica sujeita à prévia aprovação do Conselho
Naciqna,l do Coll)ér_ci<?. Extarior.
. Art 23. Vetado.
· • · '§ 1•Vetai:!o: -·
. § 2" Vetado.
Art 24. Vetado".
· · · · :Art- 25. · AS· mercadorias ·de · expór'taÇão para
pronto embarque poderão ser previamente depositadas na área interna do porto, de modo a permitir melhor e mais rápida fiscalização e conferêhbia, fácil
· prócessamento de despacho e maior velocidade às
operações de carregamento das embarcações.
Ar!. 26. O Poder Executivo disciplinará:
a) o uso de armazéns intemos·e pátios da faixa
de cais, tendo em vista o cumprimento do artigo anterior e para possibilitar o depósito simultâneo, em
uma mesma área interna, de mercadorias de exportação para pronto embarque e de importação;
b) o tráfego, desembaraço nas repartições, exigências para operações e movimentação das embarcações e aeronaves nos portos e aeroportos do
País, tendo em vista facilitar a tramitação e eliminar
exigências desnecessárias.

.

.

Art 27. As mercadorias depositadas nos armazéns, pátios e áreas alfandegadas, para efeito de fiscalização de embarques, estarão sujeitas unicamente às despesas cobradas nos embarques diretos.
Art 28. As mercadorias destinadas à exportação depositadas nos armazéns internos ou externos, pátios, pontes ou depósitos, poderão ser dispensadas no pagamento das taxas relativas à armazenagem, pelo prazo de até 15 dias, na forma do
que dispuser o Poder Executlvo.
Art 29. Em todos os portos nacionais e postôS
de embarques, selecionados de acordo com o item

e
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c, do artigo 20, haverá um "Setor.de Exportação",
onde ficarão centralizados todos os .serviços <;los diferentes órgãos.
§ 12 Os serviços necessários à exportação e
importa~o. para todas as repartições, funcionarão
em horário corrido, inclusive domingos e feriados,
···
durante 24 horas ininterruptas, ell) tll'fl~, .
§ 2 2 Tendo em vista a peculiaridade de' i::ad<l
porto ou posto de embarque e o movimento de embar~
cações ou veículos, o horário poderá ser reduzido..
§ 3 2 Os serviços portuários e de armazen'!ge'fl
ficam obrigados a assegurar as. condições de operações necessárias ao cumprimento do previsio neSte
artigo.
··
: ...Ar!. 30. A exportação de. quàlqÚer mercadoria,
.realizada por via postal, aérea ou terrestre; obedece- rá, no que couber, às normas constantes da presente Lei.
·
Ar!. 31. A utilização da capatazia e da estivaóu
dos operadores portuários resultantes da fusão dessas duas categorias, previstas no artigó 21, do Decret?-Lei n 2 5, de 5 de abril de 196Q, ou serviço~
equivalentes, para o embarque de qualquer ·mercadoria destinada à exportação, será remunerada, por
produção, rigorosamente em função do serviÇO efetivamente prestado, vedada a cobrança de qualquer OlJtro gravarflE!, inclusive adicionaiS não previstos em lei.
Ar!. 32. As embarcações procedentes· do. exterior serão visitadas nos portos, pelas autoridades
marftimas de Saúde, Polícia Marftima. e Alfândega,
nos fundeadores, no cais, ou, ainda, quando demandando o cais de atracação, de modo a facilitar, ao
máximo, a liberação das embarcações, perm~indo
imediato início das operações de carga ou descarga
das mercadorias e de desembarques ou embarque
de passageiros.
Ar!. 33. A visita de autoridade de Saúde será
dispensada sempre que a autoridade do porto· receber, via rádio, do comandante da embarcação, informações satisfatórias quanto ao estado sanitário a
bordo e tiver, por qualquer via, autorizado a "livre
prática".
Parágrafo único. A visita de Saúde, quando necessária, será realizada de conformidade com os
compromissos assumidos pelo Brasil no Regulamento Sanitário Internacional, que estiver em vigor,
aprovada pela Assembléia Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde.
Ar!. 34. As vis~as das autoridades mencionadas no artigo 32 serão feitas:
a) em qualquer hora do dia ou da notte e em qualquer dia da semana, inclusive domingos e feriados;
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b) obedecendo, em princípio, à ordem cronológica de chegada ao. porto, considerando-se para
esse fim, quando for o caso, o fundeio na barra;·
c) em conjunto, de modo a reduzir ao mínimo a
interdiÇão da embarcação.
Art. 35. O Poder Executivo baixará os atos'necessários relativos â orientação diSciplina:
visitas, tendo
· · · a) da conStituição de tlimias
em yi$ a peculiaridade de cada porto e o movimento de embarcações nos diferentes portos; ·
b) dos casos p~íveis de visitas p(ioritárias às
'
'
embarcações.
· Art. 36. Vetado.
§ 1°Vetado.
.. § 22 Vetado •
§ 3°Vetapo.

e

de

CAPÍTULO IV
· .. Dos Armazéns Gerais Alfandegados
- Ar!. 37. o Ministro da Fazenda poderá autorizar, as pessoas jurídica$"que funcionarem como em~
pré5as :de armazéns gerais, a· operar unidades de
-armazenamento, ensilàgem e frigorificagem, como
armazéns gerais aHandegados, observadas as condições de segurança técnica e financeira e. de resguardb aos interesses· fiscais, nas condições que
- dispuser o Regulamento da presente Lei.
· Art. 38. O desembaraço aHandegário para
transporte e depósito em armazém geral alfandegado pOderá ser processado, sem o recolhimento imediato dos tributos devidos ·na importação, oonforme
dispuser o Poder Executivo.
Art:·sg:AS mercadorias importadas e depositadas em armazéns gerais alfandegados poderão ser
mantidas em depós~os durante o prazo a ser estabelecido etn Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo referido neste artigo, as mercadorias importadas poderão:
I - ser entregues ao consumo interno, de uma
só vez ou em lotes ou parcelas, depois de cumpridas as exigências legais e fiscais relativas aos procedimentos aduaneiros;
11 - ser devolvidas ao país de origem ou ali
reexportadas para o extertor, total ou parcialmente,
de uma só vez ou em lotes ou parcelas, independentemente de tributos, provada, entretanto, no
ato, a sua correspondência com os documentos de
embarque, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 40. O depósito, em armazéns gerais alfandegados, de mercadorias destinadas a exportação,
será feiio após cumpridas as formalidades a serem
previstas em Regulamento, excetuado, entretanto, o
recolbiinento prévio de tributos porventura devidos.
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Parágrafo único. As mercadorias depos~adas
nos termos do presente artigo poderão, a qualquer
tempo, ser embarcadas para a exportação, desde
que o exportador pague os tributos devidos e cumpra as disposições cambiais inerentes à operação.
Art 41. Será da responsabilidade da empresa
proprietária do armazém geral alfandegado o transporte das mercadorias importadas, destinadas a depósito no armazém ou das mercadorias exportáveis
procedentes -do armazém, entre ele e o porto ou o
posto . de·. desembarque ou ·embarque, salvo se o
transporte for feito por estradas de ferro.
§ 12 O extravio da mercadoria durante o transporte importará em imediato vencimento dos impos- .
tos e taxas devidos pela mercadoria importada ou
exportada, devendo a empresa proprietária do armazém geral alfandegado recolher a respectiva impor-tância no prazo improrrogável de so:(trinta) dias, assegurado seu diretto regressivo contra o transportador.
§ 2" Os imP.ortadores pu exportadores,. confor- .
me o caso, Serão solidariamente responsáveis com
as obrigações caracterizadas neste artigo, em relal
çãoào Fisco.
Art 42. As empresas que operarem armazéns
gerais alfandegados poderão firmar contratos de.
correspondência comercial com entidades assemelhadas, localizadas no exterior.
§ 12 Em virtude dos contratos a que se refere
este artigo, poderão os armazéns gerais alfandegados receber a depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depóstto e warrants emitidos em moeda estrangeira, ou documentos assemelhados, conforme a legislação de· cada país, cuja
transferência o credor respectivo, se houver, tenha
autorizado.
§ 2° Poderá, ademais, o armazém geral aHandegado, quando se tratar de mercadorias destinadas
à exportação, emitir recibos de depós~os e warrants
em moeda estrangeira, transferíveis a entidades assemelhadas com a que mantenha contratos de correspondência comercial, somente embarcando a
mercadoria assim garantida, com prévio assentimento do credor interno, se houver.
Art. 43. O Poder Executivo fixará o limite do valor declarado das mercadorias que poderão ser recebidas, sob a guarda dos armazéns gerais alfandegados, com emissão de recibos de depósitos e warrants, em função do capital registrado, bem como as
condições em que poderá ter elevado.
Art. 44. As empresas de armazéns gerais que
obtenham o licenciamento de armazéns gerais alfandegados não poderão imobilizar recursos, por perío-
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do superior a um ano, em bens ou valores que não
sejam os destinados a seu objeto social, salvo se o
fizerem em títulos da dívida pública federal.
· .Art ·45. Deconrido o prazo estipulado no artigo
39, e não retirados, pelo depositante, as mercadorias depositadas. na forma nele previstas, se)ã para
colocação no me.rcado interno, seja para retomo ao
país de origem, ·seja para exportação ·ou encaminhamento a· outros destinos ou não pagas as tarifas de
armazenagem geral e os serviços complementares
devidos à empre1sa deJ'Ositária, a autoridade competente, na forma indicada .no Regulamento, promoverá o leilão público das mesmas. .
§ 12 Desde que coberto o crédito do Fisco, a
empresa .de armazém gefl!l.- que promover o leilão
poderá concretizá-lo pelo lance que alcançar.
• · §.22 Do montante recebido deverão ser:
a) pagas as despesas de leilão, deduzidos os
créditos da deposMria e prestadora de serviços, os
custoslinanceiros e tributos.devidos ao Governo Federal,. bem como o principal e os juros de' crédito garantido por warrants;
b) remetidos, ao credor,- se houver, o principal
e os juros de seu crédito, expresso através de recibo
do depósito ou de warrant transferido;
c) recolhido o saldo, se houver, ao Banco do
. Brasil S. A, à ordem do depositante.
§· 32 Se a importância do leilão for insuficiente
para a cobertura das despesas previstas no parágrafo anterior, o Fisco Federal, a empresa de armazenagem geral ou o credor por warrants, poderão
acionar o devedor para haver, de outros bens seus,
o ressarcimento a que fizerem jus.
§ 4° Se o crédito· por warrants estiver garantido por seguro, na forma do artigo 48, o direito de
credor será exercido direta e automaticamente pela
seguradora interessada.
Art 46. Os armazéns gerais alfandegados não
podem introduzir, nas mercadorias depositadas,
qualquer modificação, devendo conservá-las no
mésmo estado em que as recebem, admitindo-se
tão-somente, sob a fiscalização das autoridades
competentes, a mudança de embalagens essencial
para que as mercadorias não se deteriorem ou percam valor comercial.
Parágrafo único. Os armazéns gerais não alfandegados poderão mediante autorização do depositante e do credor, quando houver, introduzir modificações nas merca.dorias depositadas, a fim de aumentar-lhes o .valor, mas sem lhes alterar a natureza, cobrando, pelos serviços que assim realizarem;
preços previamente estipulados.
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Art 47. Em nenhuma hipótese, poderão os ar"inazéns gerais alfandegados ser requisitados para
fins militares, ou de abastecimento, salvo estado de
sftio, grave comoção intestina, guerra· ou calamidade
··
pública oficialmente declarada.
Art. 48. O Instituto de Resseguros do Brasil' estabelecem as condições em que será autorizada a
emissão de apólices de seguros de warrantS, de circulação interna ou externa, emitidos por armazéns
gerais alfandegados.
Art.: 49. O Conselho Monetário Nacional fixará
as normas aplicáveis ao acesso· .dos warrants às
negociações nas Bolsas de Valores:
Patágrafo único. Os lucros resultantes da venda de warrants, através de Bolsas de· Valores, não
constituirão rendimento tributável. .
.
.
Art. 50.. O Banco Central da República podetá
autorizar os bancos, que assim o requererem, a criarem carteiras de 'desconto e redesconto de "warrant"
e fixatá os requisitos necessários a tanto. •
Art. 51. As eriliss.ões, aceites, transferências,
endossos, obrigações, coobrigações e seguros aSsumidos não incidirão em imposto de sêló.
Ar!. 52. As disposições do artigo 7" da Lei Delegada n• 3 de 26 de setembro de 1962, aplicam-se
também a produtos industrializados.
Art.-53. Aplica-se aos armazéns gerais alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei n• 4.728 de 14
de julho de 1965; na Lei Delegada n• 3, de 26 de setembro de 1962; no Decreto n• 1.1 02, de 21 de ·novembro de 1903, e demais legislação relativa à armazenagem geral, no que esta Lei não contrariar.
CAPÍTULO V
Das Isenções e Incentivos
Art. 54. Com exceção do imposto de exportação, regulado por lei especial, ficam extintos todos
os impostos, taxas, quotas, emolumentos e contribuições que incidem especificamente sõbre qualquer mercadoria destinada à exportação despachada em qualquer dia, hora e via.
§ 12 .As isenções previstas neste artigo abrangem, também, na exportação:
a) os registras, contratos, guias, certificados, licenças, declarações e outros papéis;
b) as contribuições e taxas específicas de catáter adicional, sôbre operações portuárias, fretes e
transportes;
c) os serviços extraordinários a que se refere o
Decreto-Lei n2 8.663 de 14 de janeiro de 1946; Decreto-Lei n• 9.892, de 16 de setembro de 1946; Decreto-Lei n• 9.890, de 16 de agosto de 1946;
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d) taxa de desinfecção de que trata o DecretoLei n• 194, de 21 de janeiro de 1938, e o Decreto-Lei
n• 8.911, de 24 de janeiro de 1946;
e) taxa de inspeção sanitária prevista nt> Decreto-Lei n2 921 , de 1 de dezembro de 1938.
§ 22 O disposto no presente artigo não se apli;
ca às retenções específicas de. natureza cambial
que incidem sôbre café e outros produtos, determi-·
nadas pelo Conselho Monetário Nacional ou· pela extinta Superinteridência da Moeda e do Crédito,
· § ·a• A taxa de renova~o da Marinha .Mercante, extinta na exportação, será cobrada,. na •importa- .
ção de mercadorias procedentes do exterior, à base
de 10% (dez porcento) do frete Jíquidoc
· §· 4° Vetado ..
Art. 55. A isenção do imposto· de importação,
configurada como medida de estímulo à exportação,
implicará na isenção, igualmente,. do imposto de
consumo; da taxa de despacho aduaneiro, da taxa
de renovação da Marinha· Mercante, da taxa de. recuperaÇão· dos portos e daquelas que não cõrre"spondem à contraprestação do .serviço realizado.
Art. 56. É livre de emolumento o visto consular
em !aturas comerciais correspondentes às importações originárias de países que outorgam o mesmo tratamento às exportações brasileiras a eles destinadas.
Art. 57. O prazo previsto no artigo 5 2 , da Lei n•
4.663, de 3 de junho de 1965, no qual as empresas
poderão deduzir, do lucro sujeito ao imposto de renda, a parcela correspondente à exportação de produtos manufaturados, é estendido até o exercício financeiro de 1971, inclusive.
Patágrafo único. Aplicam-se, às organizações
a que se refere o item j, do artigo 20, as disposições
da Lei n• 4.663, de 3 de junho de 1965, inclusive à
dilatação de prazo prevista neste artigo.
Art. 58. As embarcações marítimas nacionais,
quando em finhas internacionais, poderão ser abastecidas de combustível, com isenção do pagamento
do imposto único sõbre combustíveis.
Art. 59. O exportador de produtos manufaturados e de produtos extrativos beneficiados, cuja penetração no mercado internacional convenha incentivar, e que forem determinados pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior, terá direito a receber, em
restituição, o valor dos impostos únicos sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e sobre
energia elétrica que tiver integrado o custo do produto exportado.
§ 1' o direito à restituição previsto neste artigo
se aplica ao montante de cada imposto úhico que
exceder de 2% (dois por cento) do valor FOB do pro-
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duto exportado, e será exercido na forma que forestabelecida no regulamento desta lei.
§ 2" A restituição de que trata este artigo será
feita tlimestralmente pelo Banco do Brasil S.A., por
interméG!io da Carteira de Comércio Extelior, à vista
da demonstração dos impostos únicos que incidiram
nos produtos efetivamente exportados, observadas
as normas gerais estabelecida pelo Conselho Nacional do Comércio Extelior.
§ 3• Vetado. . ... .
_
·, ·.. Art. 60. É· criado, no Banco CentJ:al da República de> Brasil, o "Fundo de Rnanciamento à _Exportação" (FINEX), destinado.a suprir recursos ao Banco
do Brasil S. A. para a realização, por intermédio da
Cartejra de Comércio Exterior, em conjugação com
.os. demais. setores. especializados, das seguintes
·_ope.rações:
· a) financiamento da. exportação e da. produção
. para exportação de empresas .industriais que desejam iniciar ou incrementar as vendas externas de
seus produtos,. diretamente ou . através de· representantes ou organizações especializadas;.. . . .
'
: b) aquisição e financiamento dos exced.entes
do consumo doméstico da produção nacional de
bens exportáveis, quando tais providências se fizerem indispensáveis à regularização do escoamento
da safra;c) complementação da remuneração em cruzeiros de produtos de exportação que encontrem dificuldade temporária de cole>cação no extelior, devido à baixa cotação nos mercados internacionais;
d\ estabelecimento de ade.qt~ada relação de
preços entre o produto exportado in natura e seus
manulaturados ou derivadoo;
e) assistência à produção agrícola de exportação,
bem como financiamento de estocagem desses produtos, quando suje~os a oscilações de entressafras.
Art. 61. Constituirão recursos do Rnex:
I - empréstimos e doações de entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais;
11 - recursos orçamentários ou provenientes de
créditos especiais;
III - ·o produto integral das multas previstas
nesta Lei, bem como vendas de mercadorias confiscadas na forma desta Lei;
IV - parcela de recursos que lhe foi destinada
pelo Ministério da Fazenda através da colocação de
Obrigações do Tesouro de que trata o artigo 5° da
Lei n• 4.770, de 15 de setembro de 1965;
V - eventuais disponibilidades em cruzeiros
decorrentes do controle do sistema cambial, a critério do Conselho Monetário Nacional;

VI - a receita da venda de "Promessas de Licença de Importação" relativa a produtos de categoria especial;
· VIl - o valor das diferenças de preços apuradas na venda de produtos importados e exportados,
adquilidos por conta do Governo;
<
VIII·- o rendimento dos depósitos e aplicações
do próprio .fundo;
IX - recursos que lhe forem destinados de
qualquer outra fônte.
· · . · Art. 62. O Orçamento Geral da União consignará ao Fundo de Financiamento à Exportação, dotação especifica a ser fixada anualmente a partir do.
-exercício de. 1967 e durante, no mfnimo, 10 (dez)
·exercícios orçamentários consecutivos.
Parágrafo único. Para os fins deste art., no
exercício de 1966, é o Poder Executivo autorizado a
abrir o crédHo de Cr$ 20.000.000.000 (vinte bilhões
. de cruzeiroo) que -será automaticamente. registrado
·pelo Tribunal .de Contas e distlibufdo ao Tesouro
Nacional.
. CAPITULO VI '
· Das Penalidades
Art. 63. FIC8ll1 os órgãos responsáveis pela fiscalização de embarque obrigados a prestar os mais
exales esclarecimentos sobre os direitos e deveres
dos exportadores, bem corno dar a necessária assistência à realização normal das operações de exportação, tendo em vista os objetivoo da presente lei.
Art. 64. Vetado.
Art. 65. Quando ocorrerem, na exportação, erros ou omissões caracteristicamente sem a intenção
de fraude e que possam ser de imediato corrigidos,
a autolidade responsável pela fiscalização alertará o
exportador e o orientará sobre a maneira correta de
proceder.
Art. 66. As fraudes na exportação, caracterizadas de forma inequívoca, relativas a preços, pesos,
medidas, classificação e qualidade, sujeitam o exportador, isolada ou cumulativamente, a:
a) multa de 20 (vinte) a 50% (cinqüenta por
cento) do valor da mercado lia;
b) proibição de exportar por 6 (seis) a 12
(doze) meses.
§ 1° Apurada a fraude, o processo perlinente
será encaminhado à autoridade aduaneira para fins
de aplicação da multa correspondente, se for o caso.
§ 2• Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, a autoridade poderá determinar a retenção d!\_
mercadoria, até o pagamento da multa respectiva e
satisfação das demais exigências.
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§ 3° A imposição da multa prevista na alínea a
deste art. não excluirá a regularização cambial,
· quando devida.
§ 4° Para os efeitos do disposto no parágrafo
anterior-a regularização cambial se efetuará com
base na taxa de câmbio aplicável à operação correspondente, da data do respectivo pagamento.
§ 5° Ocorrendo operação ilegítima de câmbio,
a autoridade aduaneira ouvirá, para· instauração do
procedimento fiscal, a fiscalização cambial do Barico
Central da República do Brasil, que dirá sobre a procedência dos· fatos encaminhados no âmbito de-sua
competência.
Art 67. Ooorrendo reincidência, genérica ou
específica, nos casos a que se refere ·o art. 65, serão aplicadas, isolada ou cumulativamente, ao ex_portador, as seguintes penalidades:
· a) multa de 60 (sessenta) a 100% (cem por
cénto) do valor das mercadorias;
· b) proibição de_ realizar operações de crédito,
de qualquer natuieza com entidades públicas, autár;
quiC?s e estabelecimentos de crédito de que seja
acioflista o Governo· Federal, pelo prazo de 12
(doze) a 24 (vinte e quatro) meses.
Parágrafo únioo. Quando ocorrerem reincidências que caracterizem a má-fé do exportador, a Cacex podefá deterinlnàr a Ca.Ssação do seu registro.
Art. 68: Na exportação ou na tentativa de .exportação de mercadorias de saída proibida do território nacional, considerando-se como tais aquelas
que assim forem previstas em lei, tratados ou oonvenções internacionais firmados pelo Brasil, o exportador será punido, cumulativamente, com a multa
disposta no art. 66, oom o confisco da mercadoria e
com a proibição de exportar pelo prazo de 24 (vinte
e quatro) a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo único. Ocorrendo reincidência, será
cassado definitivamente o registro do exportador.
Ar!. 69. As sanções previstas na alínea b, do
art 66, na alínea b e parágrafo único, do art. 67 e no
art. 68 desta lei, estendem-se a todos os diretores,
sócios, gerentes ou procuradores responsáveis pela
firma exportadora. Art. 70. As mercadorias confiscadas serão vendidas em leilão público, pela autoridade aduaneira,
sendo o produto respectivo recolhido integralmente
ao Fundo de Financiamento à Exportação, a que se
refere o art 60 desta lei.
Art. 71. Quando a fraude, na exportação, referir-se à classificação da mercadoria, e resultar de
ato, certificado ou atestado emitido por- Bolsa de
Mercadorias, Associações, órgãos de classe ou ou-
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tros oongêneres, serão aplicadas às entidades, isolada ou cumulativamente, e sem prejuízo das sanções imponíveis ao exportador.
a) multa não inferior a 100 (cem) vezes o maior
salário mínimo vigente no País, à data em que pçaticado o ato ou ernitido documento irregular ou fraudado;
b) suspensão de sua atribuição oomo órgão classificador por período não inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo únioo. Ao classfficador, pessoa físi. ca, responsável" pelo atõ, Certificado ou atestado irregular ou fraudado, serão aplicadas as seguintes sanções ern prejuízo das imponíveis ao órgão a que
servir:
·
· a) suspensão do exercício da função de classificador, por período não inferior a 12 (doze) meses;
b) cassação definitiva do exercício da função de
dassilicador, nas operações de oomércio exterior.
Art. 72. A imposição das penalidades de que
· tratarn ós arts 66, 67 e 68 não excluirá, quanjlo,veri·ficada a ocorrência de ilícito penal, a apuração da
responsabilidade criminal dos ·que intervierem na
· operação considerada irregular ou fraudulenta.
Ar!. 73. Serão aplicadas multas de 1O (dez) a
20%-(liinte por cento) do valor do contrato ao expor·tador tjue:
· a) deixar de efetuar as vendas contratadas no
exten"or, sem justificativa; ·
· b) fizer entrega ao comprador estrangeiro de
mereadorias em ·desaoordo com as obrigações oontratuais assumidas.
Ar!. 74. -A aplicação das penalidades administrativas a que se referem os arts. 66, 67, 71 e 73, serão processadas e julgadas pela Cacex, cabendo recurso sem. efeito suspensivo para o Ministro da Indústria e do Comércio.
Parágrafo único. Nos casos previstos nesta
Lei, sempre que a autoridade aduaneira tiver de aplicar multas, será obrigatória a prévia audiência da
Cacex.
Art 75. Não constituirão irregularidade ou fraude as variações, para mais ou para menos, não superiores a 1O%, quanto ao preço, e de até 5% quanto ao peso ou quantidade da mercadoria, desde que
não ooorram conoomitantemente, segundo normas definidas pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior.
Art. 76. Caso a infração ou irregularidade na
exportação seja verificada no porto de destino e por
qualquer meio, o processo para a imposição das penalidades previstas nesta lei será iniciado e instaura::
do com base nos elementos relacionados com o desembarque das mercadorias no exterior.
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Ar!. 77. Os armazéns gerais alfandegados,
que infringirem os dispositivos legais que regem o
seu funcionamento, ou causarem danos fiscais à
Fazenda Nacional, ficarão sujeitos às seguintes
penalidades, conforme a gravidade e o montante da
fraude:
a) multa até o triplo do valor da mercadoria envolvida no processamento que der margem às penalidades;
b) cassação definitiva da licença.

§ 12 Tais penalidades serão aplicadas pelo Ministério da Fazenda.
§ 22 A aplicação das mesmas penalidades não
exclui a obrigação de a parte penalizada repor à Fazenda Nacional o dano financeiro causado. .
Art. 78. As multas impostas e oUtros quaisquer
valores resultantes das sanções previstas nesta lei
serão integralmente recolhidos ao Fundo de Financiamento à Exportação a que se refere' o art. 60.
Art. 79. Os funcionários públiCos e de autar"
quias e sociedades de economia mista que concorrerem para realização de fraude, por ação ou omissão, incorrerão; sem prejuízo da ação penal cabível,
nas penas previstas da Lei n• 1.711, de 28 de outu·
bro de 1952.
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das condições previamente estabelecidas pela Comissão de Marinha Mercante.
Art. 83. As empresas autorizadas a funclonar
na· forma dos artigos 81 e 82 farão prova, no prazo
de ·18 (dezoito) meses, de regular exercício d? suas
atividades, sob pena de ser declarada a caducidade
da autorização.
Parágrafo único. Às empresas de navegação já
existentes é concedido o prázo de 2 (dois) anos para
que> se enquadrem de acordo com as exigências
destà Lei, prorrogável por mais dois anos, a critério
da Comissão de Marinha Mercante.
Arl 84. O Instituto Nacional do Pinho e o Instituto Nacional do Mate passam à jurisdição do Ministé_rio da Agricultura.
Art. 85. À política de exportação do café e ao
controle dela resultante serão aplicadas as disposi- .
ções da presente Lei que não colidam com a legislação, normas e regulamentos em vigor, nem. com as
atribuições especificas do Instituto Brasileiro do Café
e do Córiselho Monetário Nacional.

Art. ao: Aos infratores será assegurada, no prOcesso, ampla oportunidade de defesa, na forma e nos
prazos que forem fixados no regulamento desta Lei.

Parágrafo único. Na forma deste artigo, as disposições contidas na presente Lei, sobre simplificação de formalidades administrativas e processamen. tos, bem como as isenções de tributos e taxas, somente serão aplicáveis ao café; no que couber, a
partir da vigência do "Esquema Financeiro e Regulamento de Embarques da Safra 1966/1967".

CAPÍTULO VIl .. - -· ...
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 86. O Orçamento-Geral da União consignará anualmente, a partir do exercício de 1967, dotação específica para:

Art. 81. Compete ao Poder Executivo, através
da Comissão de Marinha Mercante, autorizar o funcionamento e outorgar linhas às empresas de navegação e cabotagem fluvial e lacustre, que possuam
as seguintes condições, cumulativamente:
a) idoneidade, condições técnicas e financeiras
para realizar os serviços a que se propõe;
b) realização de serviço regular, explorado em
bases rentáveis;
c) utilização de embarcações adequadas ao
serviço.
Art. 82. As empresas, que por explorarem os
serviços de navegação a que se refere o artigo anterior, terão obrigatoriamente o capital mínimo realizado, bastante para atender as necessidades básicas
de instalação e funcionamento e para comprar embarcações adequadas aos seus objetivos, dentro

I - o. funcionamento do Conselho Nacional do
Comércio Exterior;
11 - o Fundo Federal Agropecuário, a título de
"contribuição especial" destinada à melhoria,' funcionamento e reaparelhamento dos serviços técnicos
de. classificação, inspeção e desinfecção sanitária,
relativos aos produtos de origem vegetal e animal.

§ 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
no exerciCIO de 1996 crédito especial de
Cl$1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões
de cruzeiros) sendo:
a) Cl$500.000.000 (quinhentos milhões de cruzeiros) destinados à instalação e funcionamento do
Conselho Nacional do Comércio Exterior;
b) Cr$1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros) parao Fundo Federal Agropecuário, destinado a atender aos
encargos previstos no ttem 11 do presente artigo.

-

00302

ANAIS DO SENADO fEDERAL

..: .' § 2 2 O crédito a que alude o parágrafo anterior
será automaticamente registrado pelo Tribunal de
. Contas e distribufdo ao Tesouro NacionaL
Ari, 87. A dotação de Cr$130.000.000 (cento e
trinta milhões de cruzeiros) consignada no Orçamento da União, para o exercfcio de 1966 à Comissão
de Comércio Exterior, fica transteridà à Comissão de
Desenvolvimento Industrial do Gabinete do Ministro
·' •
da tndúsinâe'do comércio.' ·

.Àri~_'8a:·i>~ra oo finsprEiviS!o5

no itam V, do. art.
2!', da Lei n" 2.145, de 29 de dezembro de. 1953, citado
no
14 desta Íei, fica o :Poder Bteeutivo autorizado a
abrir, junto ao Ministério da FáZerida, crédito especial
de Cr$80.000.000.000 (ottenta bilhões de cruzeiros).
.§
crédito ~pecial a que se refere. o pre_sente artigo será utilizado pela Cacex, em caráter de
fundo· rotativo, registrando-se as operações correspondente& em ·conta· separnda na. Contabilidade do
Banco do Brasil S. A.-:,.. , ... ' ·:-o;··· •
·

art.

1• ()

·

§ 22· O

reiéridó

i:réditó 'será automaticamente

regi~?tradó ·no Tribunal de. Contas e distnbufdo ao Mi'

nistério da Fazenda:·

··

·

·

· ·' ·

Art. 89. Revogam-se as disposições em contrário e, exj)ressamente, todas as seguintes: DecretoLei' ri 0 334, de 15 de. março de 1938; Decreto-Lei n"
1.471, de 12 ·de agosto' de 1939; Capítulo III e art. 36,
com respectivo parágrafo único, do Decreto-Lei n"
466; de 4 de junho de 1938; Decreto-Lei n• 2.527, de
23 de agosto de 1940; Decreto-Lei n• 3.076, de 26
de fevereiro de 1941; Decreto-Lei n2 3265, de 12 de
maio de 1941; Decreto-Lei n2 3.426; de 16 de julho
de 1941; arts. 12 ao 5" do Decreto-Lei n• 3.761, de
25 de outubro de 1941; Decreto-Lei n2 4.003, de 8
de janeiro de 1942; art. 2!' do Decreto-Lei n• 4.087,
de 4 de fevereiro de 1942; Decreto-lei n• 5.807, de
13 de setembro de 1943; Decreto-Lei n• 5.940, de
28 de outubro de 1943; Decreto-Lei n• 6.636, de 28
de junho de 1944; art. 5 2 , do Decreto-Lei n• 8.663,
de 14 de janeiro de 1946; Decreto-Lei n• 9.158, de 9
de abril de 1946; Lei n 2 1.017, de 27 de dezembro
de 1949. ·
Parágrafo único. A legislação e as normas vigentes, relativas à classificação, padronização e
avaliação de· produtos permanecerão em vigor até
que a matéria seja regulada pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior, nos termos dos arts. 19 e 20
da presente lei.
Art 90. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo no que depender de regulamentação.
H. Casteflo Branco - Presidente da República.
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LEI N• 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o exercício das profissões
de Engenheiro, Arquiteto e EngenheiroAgrônomo, e dá outras providências
TÍTULO I
Do Exercício Profissional da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia
CAPÍTULO!
Das Atlvidade:; Profissionais
SEÇÃOI
Caracterização e Exercício das Profissões
Art. 12 As profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo são caracterizadas pelas reali2ações de interesse social e humano que importem
na realização dos seguintes empreendimentos:
· a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;
b) meios de locomoção e comunicações; .•
c) eãlficações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e
artísticos;
d) instalações e meios de acesso às costas,
cursos e massas de água e extensões terrestres;
e) desenvoMmento industrial e agropecuário.
Art. 2• O exercício, no País, da profissão de
engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrónomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegwado:
a) aos que possuam, devidamente registrado,
diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;
b) aos que possuam, devidamente revalidado e
registrado no País, diploma de faculdade ou escola
estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham esse
exercício amparado por convênios internacionais de
intercâmbio;
c) aos estrangeiros contratados que, a critério
dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez
de profissionais de determinada especiandade e o
interesse nacional, tenham seus títulos registrados
temporariamente.
Parágrafo único. O exercfcio das atividades de
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrónomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e exclufdas as expedidas, a título precário, até a.
publicação desta Lei, aos que, nesta data, estejam
registrados nos Conselhos Regionais.

Agostó de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

SEÇÃO 11
Do uso do Título Profissional
Art 3° São reservadas exclusivamente aos
profissionais referidos nesta Lei as ~enomi!:lações
de engenheiro, arquiteto ou engenhe1ro-ag"?nomo,
acrescidas, obrigatoriamente, das características de
sua formação básica.
.
Parágrafo único. As quarmcações de que _trata
este artigo poderão ser acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização,
aperfeiçoamento e pós-graduação. .
.
.
Art. 4 2 As qualificações de engenhe1ro, arqUIteto ou engenheiro-agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que possuam
tais títulos.
Art. 52 Só poderão ter em sua denominação as
palavras· engenharia, arquitetura ou _agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria for campos-.
ta, em sua maioria, de profissionais registrados nos
•
Conselhos Regionais.
SEÇÃO III
Do exercício ilegal da profissão
Art. 62 Exeree ilegalmente a profissão de engenheiro, arqujteto ou engenheiro-agrônomo: ...
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atas
ou prestar serviços públicos ou privados reservados
aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de atividades
estranhas às atribuições discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a
pessoas, firmas, organizações ou empresa~ exec_utoras de obras e serviços sem sua real part1c1paçao
nos trabalhos dela8;
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na
qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com inflingência do disposto
no parágrafo único do artigo 82 desta lei.
SEÇÃOIV
Atribuições profissionais e coordenação
de suas atividades
Art. 72 As atividades e atribuições profissionais
do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:
·
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a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, para-estatais, autárquicas,
de economia mista e privada;
b) planejarnento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvohlimento
da produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetas, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino; pesquisas·, experimentação e en-

saios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou
agro-pecuária.
.
··
• . · Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e
engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer
outra atividade que, por· sua natureza, se inclua no
âmbito de suas profissões.
Art s• As atividades e atribuições -en~nciadas
nas alíneas a, b, c, d, e e f do artigo anterior são da
competência de pessoas ffsicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo ú'nico. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer ~s atividade~
discriminadas no artigo 7", com exceçao das conti. das na alínea a, com a participação efetiva e autoria
declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei lhe confere.
Art. g• As atividades enunciadas nas alíneas g
e h do artigo 72 , observados os preceitos desta lei,
poderão ser exereidas indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas.
Art. i o. Cabe às Congregações das escolas e
faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia
indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos
apreciados através da formação profissional, e~ te!mos genéricos, as características dos profiss1ona1s
por ela diplomados.
Art. 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos tfiulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e
currículos, com a indicação das suas características.
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, p~raestatais : de
economia mista, os cargos e funçoes que eXIJam
conhecimentos de engenharia, arquitetura e agronomia relacionados conforme o disposto na alínea_
g do artigo 27, somente poderão ser exercidos por
profissionais habilitados de acordo com esta le1.
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· Art 13. Os estudos, planlas projetas, laudos e
qualquer outro trabalho de engenharia, de arquttetu. ra e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão. ser submetidos ao julgamento das
autoridades competentes e s6 terão valor jurídico
quando·'S9US autores forem profissionais habilitados
de acordo com esta lei.
Art 14. Nos trabalhos gráficos, especificações,
orçamentos, pareceres, laudos, e atas judiciais ou
administrativos, é obrigatória além da assinatura,
precedida do nome da empresa, sociedade, instttuição ou firma a que interessarem, a menção explícila
· do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no artigo 56.
Art·15. São nulos de pleno. direito os contratos
referentes a qualquer ramo da engenharia, arquttetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direçãÕ ou execução de obras, quando firmados
por entidade pública ou particular com pessoa ffsica
ou jurfdica não legalmente habilttada a praticar a ativiciada nos termos désti. lei. .
·
Art. 16. Enquanto durar a execução de obras.'
instàlações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artfsticos, assim como os dos
responsáveis pela execução dos trabalhos.
CAPÍTULO li
Da responsabilidade e autoria
Art 17. Os direitos de autoria de um plano ou
projeto de engenharia, arquttetura ou agronomia,
respeiladas as relações contratuais expressas entre
o autor e outros interessados, são do profissional
que os elaborar.
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os
tenha elaborado os prêmios ou distinções honorfticas concedidas a projetas, planos, obras ou serviços
técnicos.
Art 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feilas pelo profissional que o tenha elaborado.
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feilas por outro profissional habililado, a
quem caberá a responsabilidade pelo plano modificado.
Ar!. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou projeto for elaborada em conjunto
por profissionais legalmente habilitados, todos serão
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considerados co-autores do projeto, com os direitos
e deveres correspondentes.
Art. 20. Os profissionais ou organizações de
técnicos especializados que colaborarem numa'Parte do projeto, deverão ser mencionados explicilamente corno autores da parte que lhes tiver ~do
confiada, tomando-se mister que todos os documentos, corno planlas, desenhos, cálculos, pareceres,
relatórios, análises, normas, especificações e outros
documentos relativos ao prOjeto, sejam por eles assinados.
Parágrafo único. A responsabilidade técnica
pela ampliação, prosseguimento ou conclusão
de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou
entidade registrada que aceitar esse encargo,
sendo-lhe, também, atribufda a responsabilidade
das obras, devendo o Conselho Federal adotar
resolução quanto às responsabilidades das partes já executadas ou concluídas por outros profissionais.
"" "
Ar!. 21. Sempre que o autor do projeto convocar para o desempenho do seu encargo, o concurso
de profissionais da organização de profissionais, especializados e legalmente habilttados, serão estes
havidos como responsáveis na parte que lhes diga
respeito.
Ar!. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de
acordo com as condições, especificações e demais
pormenores técnicos nele estabelecidos.
Parágrafo único. Terão o direito assegurado
neste artigo, ao autor do projeto, na parte que lhes
diga respeito, os profissionais especializados que
participarem como cc-responsáveis, na sua elaboração.
Art. 23. Os Conselhos Regionais criarão registres de autoria de planos e projetas, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem.
TÍTULO 11
Da Fiscalização do Exercício das Profissões
CAPÍTULO I
Dos órgãos fiscalizadores
Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei, a
verificação e fiscalização do exercício e atividades
das profissões nela reguladas serão exercidas por
um Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura a.
AgronQmia (CONFEA) e Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), or-
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ganizadas de forma a assegurarem unidade de
ação.
Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito
Federal e Territórios Federais, dos Conselhos Regionais necessários à execução desta lei, podendo, a ação de qualquer deles, estender-se a mais
um Estado.
§ 1° A proposta de criação de novos Conselhos
Regionais será feita pela maioria das entidades de
classe e escolas ou faculdades com sede na nova
Região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação
do Conselho Federal.
§ 2" Cada unidade da Federação só poderá fi_car na jurisdição de um Conselho Regional.
§ 3° A sede dos Conselhos Regionais será no
Distrito Federal, em capital de Estado ou de Território Federal.
-

CAP[TULOII
Do Conselho Federal de Engenharia,
Arqultetura e Agronomia

SEÇÃOI
Da instituição do Conselho e suas atribuições

-

,

Art. 26, O Conselho Federal de Engenharia, Arquiletura e Agronomia (CONFEA), é a instáncia superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia
Ar!. 27. São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os regimentos dos Conselhos Regionais;
b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais;
c) examinar e decidir em última instáncia os
assuntos relativos ao exercício das profissões de
engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular qualquer ato que não estiver de acordo com a
presente lei;
d) tornar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;
e) julgar em última instância os recursos sobre
registres, dilcisões e penalidades impostas pelos
Conselhos Regionais;
f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente
lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os
casos omissos;
g) relacionar os cargos e funções dos serviços
estatais, paraestatais, autárquicos e de economia
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mista, para cujo exercício seja necessário o título de
engenheiro, arquileto ou engenheiro-agrônomo;
h) ·incorporar ao seu balancete de recéila e
despesa os dos Conselhos Regionais;
.'··
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de· Contàs, até
30 (trinta) dias após a remessa;
· · Dpublicar anualmente a relação de titulas, cursos e escolas de ensino superior; assim como, periodicamente, relação de profissionais habilitados;
k) lixar; ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições· para· que a:S entidades de classe
da região tenham nele direito a·representação; · · ·
I) promover, pelo menos uma
·por ano, as
reuniões de representanteS dos Conselhos Federal
e Regionais previstas no artigo 53 desta lei; " ·· . · · '· ·
· m) examinar e aproVar a proporção das representações dos grupos profissionais nos Conselhos

vez

RegiOnais;·~:-~··~\~,~~-::·:··-~=-~~.·.

-~·,:t·, ~,:_ -~~;:-ih5'ê.

· ·.- ' n) julgar; em grau·,Cie recurso- as' ir\ftaçõeS 'do
Código de Ética Profissional do engenheiro: arquileto e engenheiro-agrônomo, elaborado pelas entida• ··
des de classe; '
o) aprovar ou não as propostas de criação de
novos Conselho Regionais;
·
...
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e
· taxas a pagar pelos profissionais e pessoas jurídicas
'
referidos no artigo 63. ·
Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada com o mfnimo de 12 (doze) votos
favoráveis.
Art 28. Constituem renda do Conselho Federal·
a) ur:n décimo da renda bruta dos Conselhos
Regionais;
b) doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
c) subvenções.

.

SEÇÃOII
Da composição e organização
Art. 29. O Conselho federal será constituído
por 18 (dezoito) membros, brasileiros, diplomados
em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, habilitados de acordo com esta lei, obedecida a seguinte
composição:
a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros representantes
de modalidades de engenharia estabelecida em termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo de
3 (três) modalidades, de maneira a corresponderem
às formações técnicas constantes dos registras nele

......
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existente: 3 (três) arquitetos e 3 (três) engenheirosagrônomos;
b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) representante das escolas de arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia.
§ 1• Cada membro do Conselho Federal terá 1
(um) suplente.
§ 2' O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absolu1a, dentre os seus membros.
§ 3" A vaga do representante nomeado presic:Jen.,
te do Conselho será preenchida por seu suplente.
Art. 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea a do art. 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de
classe registradas nas regiões, em assembléias especiàlrnente convocadas para este fim pelos Conselhos Regionais, cabendo a cada região indiCar, em
-forma de rildfzio, um membro do Conselho Federal.
Parágrafo íinico. Os representantes das entidades de classe nas assembléias referidas neste artigo
serão por elas eleitos, na forma do respectivos esta~
tutos.
.
•. Art. 31. Os represenlantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos por maioria
absoluta de votos em assembléia dos delegados de
cada grupo profissional, designados pelas respectivas Congregações.
Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente Serão de 3 (três) anos.
Parágrafo íinico. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de seus membros.
CAPfTULOIII

Dos Consellto!J Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
SEÇÃOI

Da Instituição dos Conselhos Regionais
e suas atribuições
Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são órgãos de
fiscalização do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.
Art. 34. São atribuições dos Conselhos Regionais
·
a) elaborar e alterar seu regimento interno,
submetendo-o à homologação do Conselho Federal;
b) criar as Câmaras Especializadas atendendo
às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente lei;
c) examinar reclamações e representações
acerca de registro;
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d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente lei e do Código de
Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;
e) julgar, em grau de recurso, os processos de
imposição de penalidades e multas;
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela presente lei;
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados;
h) examinar os requérimentos e processos de
registro em geral, expediAdo as carteiras profissionais ou documentos de registro;
· · I) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização
do exercício das profissões reguladas nesta lei;
· j) agir, com a colaboração das sociedades de
crasse e das escolas ou faculdades de engenharia,
arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados
com a presente lei.
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem Cbmb expedir atos que para isso julguem necessários;
I) criar inspetoriàs e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização;
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral
e administrativo e sobre os casos comuns a duas ou
majs' especializações profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das Câmaras Especializadas
referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho Regional níimero suficiente de profissionais do
mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara,
como estabelece o artigo 48;
o) organizar, disciplinar e manter atualizado o
registro dos profissionais e pessoas jurídicas que,
nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arqu~etura ou agronomia, na
Região;
p) organizar e manter atualizado o registro das
entidades de classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam participar da eleição de representantes desfinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal;
q) organizar, regulamentar e manter o registro
de projetos e planos a que se refere o artigo 23;
r) registrar as tabelas básicas de honorários
profissionais elaborados pelos órgãos de classe.
Art. 35. Constituem renda dos Conselhos Regionais:
a) as taxas de expedição das carteiras profissionais e de registras;
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b) as multas aplicadas de 1:9nformidade com a
presente lei;
c) doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
d)_subvenções.
Art. 36. Da renda bruta proveniente da arrecadação das taxas e multas referidas nas alíneas a e b
do artigo anterior, o Conselho Regional recolherá um
décimo ao Conselho Federal, de acordo com o artigo2B.
·''
.. ·
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais destinarão anualmente a renda liquida provinda da arre-.
cadação das multas a medidas que objetivem o
aperfeiçoamento técnico e cultural do engenheiro,
do arquiteto e do engenheiro agrônomo.
.
SEÇÃO 11
Da composição e organ~ção
Art. 37. Os Conselhos Regionàis serão constiturdos de brasileiros diplomados em curso superiÓr,
legalmente habilitados de acordo com a presente lei,
obedecida a seguinte composição: _
: a) um presidente, eleito por maioria absoluta
pelos membros do Conselho, com .mandato de 3
.
(três) anos;
b) um representante de cada. escola ou fapuldade de _engenharia, arquitetura e. agronomia com
sede na Região;
c) representantes diretos das entidades de
classe de engenheiro-arquiteto e engenheiro-agrônomo, registradas na Região de conformidade com
o artigo 62.
Parágrafo único. Cada membro do Conselho
terá um suplente.
Art. 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos suplentes serão indicados
por suas congregações.
Art. 39. Os representantes das entidades de
classe e respectivos suplentes serão eleitos por
aquelas entidades na forma de seus Estatutos.
Art. 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe será fixado nos
respectivos Conselhos Regionais,. assegurados o
mínimo de um representante por entidade de classe
e a proporcionalidade entre os representantes das
diferentes categorias profissionais.
Ar!. · 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional será estabelecida em face dos números totais dos registras
no Conselho Regional, de engenheiros das modalidades genéricas previstas na alínea a do artigo 29,
de arquitetos e de engenheiros-agrônomos, que
houver em cada região, cabendo a cada entidade de

classe registrada no Conselho Regional um número
de representantes proporcional à quantidade de
seus associados, assegurado o mfnimo de um rep- ·
resentante por entidade.·
. Parágrafo único. A proporcionalidade de. que
trata este artigo será submetida à prévia aprovação
do Conselho Federal.
Art. 42. Os Coni>elhcis Regionais funcionarão
em pleno e, para os aSsuntos específicos, organizados. em Câmaras Especializadas correspondentes
às seguintes; categorias profissionais: engenharia
nas modalidades correspondentes a formações técnicas referidas na alínea a do artigo 29, arquitetura e
agronomia.
· Art. 43. O mandato dos conselheiros regionais
será de 3 (três) anos e se renovará anualmente pelo
terço de seus membros.
Art. 44. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, nas cidades ou zonas
onde se fizerem necessárias. ·

.

. CAPITULO IV
Das Câmaras Especializadas

'

SEÇÃOI
Da Instituição das Câmaras e suas atribuições ·
Ar!. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de .fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais
e infrações do Código de Ética.
Art. 46. São atribuições das Câmaras Especializadas:
a) julgar os casos de infração da presente lei, no
âmbito de sua competência profissional especfflca;
b) julgar as infrações do Código de Ética;
· c) aplicar as penalidades e multas previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de
profissionais, das firmas, das entidades de direito
público, das entidades de classe e das escolas ou
faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a fiscalização das
respectivas especializações profissionais;
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações profissionais,
encaminhando-os ao Conselho Regional.
SEÇÃOII
Da Composição e Organização
Art. 47. As Câmaras Especializadas serão
constituídas pelos conselheiros regionais.
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Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada
haverá· um membro, eleito pelo Conselho Regional,
representando as demais categorias profissionais.
Art 48. Será constitufda Câmara Especializada
desde que entre os conselheiros regionais haja um
mfnimo de 3 (três) do mesmo grupo profissional.
CAPÍTULO V
GeneraRdades
Art 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais compete, além da direção do respectivo Conselho, sua representação em juizo;
Ar!. 50. O Conselheiro federal ou regional que
durante 1 (um) ano faltar, sem licença prévia, a 6
(seis} sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato, passando este a ser exer_cido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.
Ar!. 51: O mandato dos Presidentes e dos conselheiros será honorifico.
Art 52. O exercício da função de membro dos
Conselhos por espaço-de tempo não inferior a dois
terços do respectivo mandato será considerado ser:
viço:relevante prestado à Nação.
·
§ 1° O Conselho Federal concederá aos que se
acharem nas condições deste artigo o certificado de
serviço relevante, independentemente de requerimento do- interessado, dentro de 12 (doze) meses
contados a partir da comunicação dos Conselhos.
§ 2• (Vetado).
Art 53. Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão pelo menos uma vez
por ano para conjuntamente, estudar e estabelecer
providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, devendo o Conselho Federal
remeter aos Conselhos Regionais, com a devida antecedência, o ternário respectivo.
Art. 54. Aos Conselhos Regionais é cometido o
encargo de dirimir qualquer dúvida ou omissão sobre a
aplicação desta lei, com recurso ex offtclo, de eteno
suspensivo, para o Conselho Federal, ao qual compete decidir, em última instância, em caráter geral.
.
TÍTULO III
Do registro e fiscalização profissional
CAPITULO I
Do registro dos profissionais
Ar!. 55. Os profissionais habilitados, na forma
estabelecida nesta lei, só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja
jurisdição se achar o local de sua atividade.
Art 56. Aos profissionais registrados de acordo
com esta lei será fornecida carteira profissional, con-
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forme modelo adotado pelo Conselho Federal, contendo o número do registro, a natureza do tftulo, especializações e todos os elementos necessários à
sua identificação.
§ 1° A expedição da carteira a que se refere o
presente artigo fica sujen& à taxa que for arbitradá
pelo Conselho Federal.
§ 2" A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá como documento
de identidade e terá fé públiea.
· § 3" Para emissão da.carteira profiSSional os
Conselhos Regionais deverão exigir do interessado
a prova de habilitação profissional e de identidade,
bem como outros elementos julgados convenientes,
de acordo com instruções baixadas pelo Conselho
Federal.
Art 57, Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais""ou· reconhecidas, cujos diplomas não tenham
sido registrados, mas estejam em processamento na
repartição federal competente, Poclerão exerc~;>r 'as
respectivas profissões mediante registro provisório
no Conselho Regional.
Art 58. Se o profissional, firma ou organização,
registrado em qÚalquer Conselho Regional, exercer
atividade em outra Região, ficará obrigado a visar,
nela, 9 seu registro.
CAPÍTULO 11
Do registro de firmas e entidades
Art 59. As firmas, SOCiedades, associações,
companhias, cooperativas e empresas em geral, que
se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais, bem
como o dos profissionais do seu quadro técnico.
§ 1° O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente condizente com sua finalidade e qualificação
de seus componentes.
§ 2" As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na
engenharia, na arquttf;!tura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas categorias,
são obrigadas, sem quaisquer ónus, a fornecer aos
Conselhos Regionais todos os elementos necessários
à verificação e fiscalização da presente lei.
§ 3° O Conselho Federal estabelecerá em resoluções, os requisitos que as firmas ou demais or:ganizações previstas neste artigo deverão preencher
para o seu registro.
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Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização
que, embora não enquadrada no artigo anterior,. tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da
engenharia, arquitetura e agronomia, na fonna estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados.
Art. 61. Quando os serviços forem executados
em lugares distantes da sede da entidade, deverá
esta manter, junto a cada um dos serviços, um profissional devidamente habilitado naquela jurisdição.
Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais
só Poderão ser eleitos pelas entidades de classe
que estiverem previamente registradas no Conselho
em ct,Jja jurisdição tenham sede. ··
§ 12 Para: obterem registro, as entidades referi_das neste artigo deverão estar legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta associados engenheiros, arquiletos ou engenheiros
agrônomos e satisfazer as exigências que forem estabelecidas pelo Conselho Regional.
,
§ 2" Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquiletos e engenheiros agrônomos, em
conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de sessenta.
CAPITULO III
Das a_nuldades, emolumentos e taxas
Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua a
presente lei são obrigados ao pagamento de uma
anuidade ao Conselho Regional, a cuja jurisdição
pertencerem.
§ 1• A anuidade. a que se refere este artigo
será paga até 31 de março de cada ano.
§ 2" O pagamento da anuidade fora desse prazo terá o acréscimo de 10% (dez por cento), a tftulo
de mora.
§ 32 O pagamento da anuidade inicial será feito
por ocasião do registro.
Art. 64. Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a que estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos sem
prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida
Parágrafo -unico. o profissional ou pessoa jurf.
dica que tiver seu registro cancelado nos termos
deste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a
profissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das anuidades em débito, as
multas que lhe tenham sido impostas e os demais
emolumentos e taxas regulamentares.
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Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado
apresentar a um Conselho Regional sua carteira
para o competente "visto" e registro, deverá fazer
prova de ter pago a sua anuidade na Região dé origem ou naquela onde passar a residir.
Art. 66. O pagílmento da anuidade devida por
profissional ou pessoa jurídica somente será aceito
após verificada a ausência de . quaisquer débitos
concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de exercíéios anteriores.
. , Art. õl. Embora legalmente registrado, só será
considerado no legítimo exercício da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou
pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento
da respectiva anuidade.
. Art. 66. As autoridades adminiSII'ativas e judiciárias, as repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, arbilmmentos e
quaisquer outros trabalhos, sein que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas, façam prova de estar
em dia com o pagamento da respectiva anuidade.
Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e
para concursos de projetos, profissionais e pessoas
jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição
onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser
executado.
Art. 70. O Conselho Federal baixará resoluções
estabelecendo o Regimento de Custas e, periodicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua
revisão.
TITULO IV

Das penalidades
Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração
da presente lei são as seguintes, de acordo com a
gravidade da falta:
a) advertência reservada;
b) censura pública;
c) mu~a;
d) suspensão temporária do exercício prof$sional;
e) cancelamento definitivo do registro.
Parágrafo único. As penalidades para ""-'-"'
grupo profissional serão impostas pelas respectiva
Câmaras Especializadas ou, na falta destas, pelo:>
Conselhos Regionais.
Art. 72. As penas de advertência reservada e
de censura pública são aplicáveis aos profissionais.
que d·· ixarem de cumprir disposições do Código de
Ética, <endo em vista a gravidade da falta e os casos
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de reincidência, a critério das respectivas Câmaras
·
Especializadas.
Art 73. As multas são es!abelecidas em função
do maior salário mínimo vigente no País e terão os
seguintes valores, desprezadas as !rações de mil
cruzeiros:
a) mul!as de um a três décimos da salário minimo, aos infratores dos artigos 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de
penalidade;
b) multas de três a seis décimos do salário mfnimo às pessoas ffsicas, por infração da alínea b do
art s•, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único
do art. 64;
-c) multas de meio a um salário mínimo às pessoas jurfdicas, por infração dos arts. 13, 14, 59/60 e
-parágrafo único do art. 64;
d) multa de meio a um salário mínimo às
pessoas físicas por infração das alíneas a. c e d
do art. s•;
·
e) mullas de meio a três salários mínimos às
pessoas jurfdicas, por infração do art. 6".
Parágrafo único. As mu~as referidas neste artigo serão aplicadas em dobro nos casos de reincidência.
·
·
Art.-74. Nos casos de nova reincidência das infrações previSias no artigo anterior, alíneas c, d e e,
será imposta, a critério das Câmaras Especializadas, suspensão temporária do exercício profissional,
por prazos variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois}
anos e, pelos Conselhos Regionais em pleno, de 2
(dois} a 5 (cinco) anos.
Art 75. O cancelamento da registro será efetuado por má condUia pública e escândalos praticados peiÓ profissional ou sua condenação definitiva
por crime considerado infamante.
Art. 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas nesta lei, independentemente da mul!a estabelecida, estão sujeitas às penalidades previSias na Lei de Contravenções Penais.
Ar!. 77. São competentes para lavrar autos de
infração das disposições a que se refere a presente
lei, os funcionários designados para esse fim pelos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Autonomia nas respeclivas Regiões.
Art. 78. Das penalidades imposlas pelas Câmaras Especializadas, poderá o interessado, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da
notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo para o Conselho Regional e, no mesmo prazo,
deste para o Conselho Federal.

Agosto de 1996

§ 1° Não se efetuando o pagamento das multas, amigavelmente, estas serão cobradas por via
executiva.
§ 2" Os autos de infração, depois de julgados
definitivamente contra o infrator, constituem tftulos
de dívida líquida e certa.
Art 79. O profissional punido por falta de registro não poderá obter a carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver
·
·
incorrido.

TITuLO V
Das disposições gerais
Art 80. Os Conselhos Federal e Regionais de
Engenharia, Alquitetura e Agronomia, autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público,
constituem serviço público federal, gozando os seus
bens, rendas e serviços de imunidade tributária total
(art 31, inciso V, alínea a da Constttuição Federal} e
franquia postal e telegráfica
Art 81. Nenhum profissional poderá- elleroer
funções efetivas em Conselhos por mais de dois períodos sucessivos.
Art 82. (Vetado}.
Art 83. Os trabalhos profissionais relativos a
projetas não poderão ser sujeitos a concorrência de
preço, devendo, quando for o caso, ser objeto de
concurso.
Art 64. O graduado por estabelecimento de
ensino agrícola ou industrial de grau médio, oficial
ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja
registrado nas repartições competentes, só poderá
exercer suas funções ou atividades após registro
nos Conselhos Regionais.
Parágrafo único. As atribuições do graduado
referido neste artigo serão regulamentadas pelo
Conselho Federal, tendo em vista seus currtculos e
graus de escolaridade.
Art 85. As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea c, do art 2", são obrigadas a manter, junto a elas, um assistente brasileiro do ramo profissional respectivo.

TfTULOVI
Das disposições transitórias
Art 86. São assegurados aos aluais profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e aos
que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, na data da publicação desta lei, os direitos até
então usufruídos e que venham de qualquer forma a
ser atingidos por suas disposições.
Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de
12 (doze) meses a contar da publicação desta lei,
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para os interessados promoverem a devida anotação nos registres dos Conselhos Regionais.
Arl 87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais completarão os mandatos para os
quais toram elettos.
Parágrafo único. Os atuais presidentes dos
Conselhos Federal e Regionais completarão seus
mandatos, ficando. o presidente do primeiro desses
Conselhos com o caráter de membro do mesmo.
Arl 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 {sessenta) dias a partir da data da
presente lei, destinadas a completar a composição
dos Conselhos Federal e Regionais. ·
Arl 89. Na constituição do primeiro Conselho
Fede.ral após a publicação desta lei serão escolhidos
por meio de sorteio as Regiões e os grupos profis- sionais. que as representarão.
·
Arl 90. Os Conselhos Federal e Regionais,
completados na forma desta lei, terão o prazO de
180 {cento e 9ttenta) dias, aPós a posse para ·elàbOrar seus regir.--entos internos, vigorando, até a exp~
ração desse prazo, os regulamentos e resoluções vigenies no que não colidam com os disposttivos da
presente lei.
Arl 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 92. Revogam-se as élisposições em contrário.
H. Castello Branco Presidente da RepúblicàLEI N° 6.305, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

Institui a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos de va-

lor econômico, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Arl 1° Fica instituída, em todo o território nacional, a classificação dos produtos vegetais, dos
subprodutos e resíduos de valor eoonômico, destinados à comercialização interna.
§ 1• A classificação constitui serviço auxiliar da
comercialização, submetida à Coordenação-Geral
do Ministério da Agricultura.
§ 2° O·serviço de que trata eSte artigo fica sujeito à organização normativa, à supervisão técnica
e à fiscalização específica do órgão competente do
Ministério da Agricultura.
Arl 2• Para efeito desta Lei, entende-se por
classificação o ah de determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto, com base
em padrões oficiais, físicos ou descritos.
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Art. 3° O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os Estados, os Territórios, o Distrito Federal e outras entidades públicas, para a execução
dos serviços de classificação.
•
Parágrafo único. Os serviços de que trata este
artigo poderão também ser executados por ifutidades privadas, suficientemente desenvolvidas e capaerradas para a plena realização da tarefa, mediante
contrato com o Ministério da Agricultura, desde que
não haja convênio com a respectiva Unidade da Federação.
Arl 4° Fica instituído, no Ministério da Agricultura, o Cadastro Geral de Classificação, destinado
ao registro de pessoas físicas ou jurídicas, de di rei to
público e privado, envolvidas no processo de classificação.
• Arl 5° Os produtos, subprodutos e resíduos de
valor econômico, sujeitos à classificação, na forma
desta Lei, serão inscritos em pauta de prioridade estabelecida pelo Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. A pauta a que se "refere este
artigo terá vigência após 30 (trinta) dias de sua publicação.
Arl 6° Os S!'rviços de classificação, de que trata esta Lei, serão retribufdos pelo regime de preços
públicos, cabendo ao Ministro de Estado da Agricul. ·tura fixar os valores de custeio.
· § 1° Nos casos em que os serviços forem realizados, por delegação de competência, pelas entidades referidas no caput do artigo 3", a recetta decorrente será a elas destinada e será aplicada unicamente na manutenção, melhoria, reaparelhamento e
expansão das atividades previstas nesta Lei.
§ 2° No âmbtto do Ministério da Agricultura, o
recolhimer:rto da recetta, proveniente da aplicação da
presente Lei, processar-se-á na conformidade dos
artigos 4° e 5° da Lei Delegada n• 8, de 11 de outubro de 1962.
· Arl 7" Ficam sujeitos, também ao regime estabelecido nesta Lei, os estabelecimentos que beneficiám, descascam e enfan;lam produtos vegetais,
subprodutos e resíduos de valor econõmico, incluídos na pauta a que alude o artigo 5°
Arl 8° Sem prejuízo da responsabilidade penal
cabfvel, a infrlngência das disposições desta Lei
acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos
previstos em regulamento, as seguintes sanções administralivas:
a) advertência;
b) multa de até Cr$5.01 0,00 (cinco mil e dez
cruzeiros), reajustável na forma prevista no artigo 2°
da Lei n• 6.205 (*), de 29 de abril de 1975;
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c) apreensão ou condenação das matérias-primas e produtos;
·d) suspensão, impedimento ou interdição, temporária ou definitiva;
e). denegação, cassação ou cancelamento de
registro ou licenciamento;
f) intervenção.
.
Ait 9° O Poder Executivo, baixará, dentro de
90 (noventa) dias, o Regulamento da presente Lei.
Ar!. 1 o. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em co~
trá rio.
Ernesto Gelsel - Presidente da República. Alysson Paullnelll.

A Comissão de Assuntos Sociais.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 55, DE 1996
(N" 4.004193, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Torna -obrigBtórla a inclusão do ~
sino da lfngua espanhola nos currículos
plenos dos estabeie<:lmentos de ensino
de 1• e 2" graus.
O Congresso· Nacional decreta:
Ar!. 1° É obrigatória a inclusão do ensino da
língua espanhola nos curriculos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1° e 2" graus.
Ar!. 2• Os Conselhos Estaduais de Educação
fixarão, para os respectivos sistemas de ensino e
tendo em vista as condições e peculiaridades sociais
e culturais regionais, a amplitude e o conteúdo dos
programas letivos.
Ar!. a• Caberá, também, aos Conselhos Estaduais de Educação dispor sobre a gradual implantação do ensino da língua espanhola, a partir do ano
seguinte à publicação desta Lei, considerando os
aspectos pedagógicos e didáticos.
Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N° 415, DE 199a
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossas Excelências, de acordo
com o art. 61 da Constituição Federal, o anexo Projeto de Lei cjue toma obrigatória a inclusão do ensino
da lfngua espanhola nos currículos dos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus.
A designação da cidade de Salvador, que foi a
primeira capital do Brasil, para sediar a III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo simboliza a especial importãncia com que o
Governo brasileiro considera o movimento de conso-
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lidação das relações entre os países americanos de
origem ibérica.
· Estudamos a história da nossa Pátria para saber quanto custou definir as nossas fronteiras dentro
do continente sul-americano. Não menos laborioso
tem sido o processo de integração do Brasil à co'lnunidade cultural ibero-americana, porque as vicissitudes do comércio internacional e os meios de comunicação de massa nos aproximaram mais da Europa
ou da América"do Norte do que das Nações co-irmãs da América Latina •
A organização das conferências Ibero-Americanas e também o Mercosul são iniciativas voltadas
para resgate do tempo perdido no processo de integração da comunidade Ibero-Americana.
No que diz respetto ao Brasil, entretanto, esforço maior deve ser feito porque é, no continente latino-americano, o único descendente da cultura ibérica de· língua portuguesa
Toma-se imperioso, portanto, proporcionar às
gerações jovens do País a oportunidade dÕ eStudo
da língua espanhola, objetivando habilttá-las à comunicação mais intensa com as dos países nossos
vizinhos.
É com esse propósito que apresento ao Congresso Nacional o Projeto de Lei em anexo que,
aprovado por Vossas Excelências, penmitirá seja suprida lacuna do nosso sistema educacional.
Brasma, 6 de julho de 199a. - Itamar Franco.
PROJETO ORIGINAL
Toma obrigatória a Inclusão do en. sino de lfngua espanhola nos currículos
plenos dos estabeie<:lmentos de ensino
d!! 1• e 2" graus.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° É obrigatória a inclusão do ensino da
língua espanhola nos curriculos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1° e 2" graus.
Ar!. 2" Os Conselhos Estaduais de Educação
lixarão, para os respectivos sistemas de ensino e
tendo em vista as condições e peculiaridades sociais
e culturais regionais, a amplitude e o conteúdo dos
programas letivos.
Ar!. a• Caberá, também, aos Conselhos Estaduai$ de Educação dispor sobre a gradual implantação do ensino da llngua espanhola, a partir do ano
letivo de 1994, considerando os aspectos pedagógicos e didáticos.
Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
pubr.cação.
-

(A Comissão de Educação.)
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O SR. PRESIDENTE (Ney suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exe~t:ício, Senador Elcio Alvares.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 784, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 56, inciso 11, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 43, inciso 11 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para tratar de interesses particulares, a partir
do dia 26 de agosto deste ano de 1996, pelo prazo
de 121 dias.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1996. Esperldlão Amln, Senador.
O. SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Presidência recebeu o Ofício n• 873196, de 21 do corrente, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,,
encaminhando, em cumprimento ao disposto no § 1•
do ait. 6" da lei n• 7.711, de 22 de dezembro de
1988, o Relatório de aplicação dos recursos do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. (Diversos n• 11,1le 1996-CN).
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado de n• 2, de 1996,
de autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre a criação do •oia Nacional dos Povos da Floresta• e dá outras providências;
- Projeto de Lei do Senado n" 58, de 1996, de
autoria do Senador Roberto Requião, que dispõe sobre a transferência dos recursos do salário-educação.
Aos projetes não foram oferecidas emendas.
As matérias estão pautadas para a sessão deliberativa ordinária do dia 12 se setembro próximo.
O Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidt!ncia, que
é ocupada pelo Sr. E/cio Alvares.

O SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estive ausen-
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te do País na semana passada, em visita aos EUA,
onde fui colher subsídios para a discussão da regulamentação das telecomunicações, cujo debate deverá agitar esta Casa nos próximos dias.
•
Fomos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
porque acreditamos que o Parlamento não deve ficar aguardando as matérias, feitas e acabadas, vindas do Executivo, e devemos até mesmo começar a
levantar cada problema para i r discutindo e melhorando a própria· proposta que vem do Executivo.
Com esse fim, solicitarpos na Comissão de Economia da Casa a criação de uma subcomissão para
começar a levantar a legislação dos demais pafses,
legislação correlata, de forma a que possamos ir balizando e discutindo com o Ministério a proposta que
o Senhor Presidente da República nos garantiu viria
agbra no mês de setembro.
Devemos também fazer o mesmo nas Comissões de Educação e de Serviços e Infra-Estrutura, e
creio que essa é uma ação que deveria se repetir
daqui por diante sempre que uma matéria importante venha a aportar em nossa Casa, devemos estar
nos preparando para debatê-la em profundidade e
encontrar a melhor solução para o nosso País.
Por causa dessa viagem, só agora tomei conhecimento da intenção do Governo Federal de fe_char os centros de pesquisa da Embrapa na Paraíba, em Alagoinha e Umbuzeiro, mediante leitura do
Jornal do Senado, em que os eminentes Senadores Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima denunciam
e protestam veementemente contra tal decisão.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de inserir a minha abordagem num contexto macroeconômico, onde, há poucos dias, o Governo Fernando Hentique Cardoso lançou, com certo estardalhaço, o PPA, agora •requentado• e devidamente repaginado em uma nova embalagem com o nome de
"Brasil em Ação: Investimentos básiCOs para o desenvolvimento•, que a midia consagrou com o sugestivo
título de •Plano de Metas", numa clara alusão ao históric.:ó programa do Governo Juscelino Kubi1schek, justamente no mês em que se rememora a sua morte.
Desse programa de metas, versão Fernando
Hentique Cardoso, retiramos às páginas 1, 2 e 6 alguns parágrafos que deverão servir à nossa reflexão:
•A realização desses investimentos implica explorar ao máximo a pa~t:eria do selo r
público com o setor privado e a capacidade
e interesse do setor privado de investir na
área de infra-estrutura, aproveitando a am--·
pliação dos processos de privatização e
concessão de serviços públicos."

00314

ANAIS DO SENADO fEDERAL

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, neste momento, quero fazer um registro. Ontem, fui a Juiz de
Fora de carro e causou-me impressão a qualidade das
estradas que foram privatizadas. Isso nos orgulha Ultimamente, estávamos muito depressivos devido às
condições das estradas e, agora, orguihamo-nos ao
ver como as áreas privatizadas estão bem cuidada& O
Governo, nesse aspecto, merece elogios: Essa é uma
atitude corajosa, que está permitindo que, nos seus
pontos mais cruciais, a malha rodoviárta esteja up to
date, isto é, oferecendo boas condições de funcionamento, como merecem os nossos usuártos.
,
•A melhoria das condições de vida da
população brasileira é, hoje, a uma só vez,
um objetivo desejável do ponto de vista da
coesão social e do fortalecimento do regime
democrático e um requisito necessário à
sustentação do crescimento econômico no
longo prazo: ·
,
Daf que, além de individualmente importantes complementares dentro de suas res'pectivas áreas, os projetas sociais e de infraestrutura estão estreitamente associados entre si. Na verdade, eles fonnar:n, ambos, um
único conjunto voltado para a dupla tarefa de
insenr, de modo competitivo, o País na economia mundial e de progredir no esforço permanente de superar os atrasos sociais que carregamos há séculos, visto que esses são processos que se alimentam mutuamente. •

e

Novamente, Sr. Presidente, concordamos com
o Governo Federal e com o documento, que prega o
que em Administração chamamos de sincronização
das partes. Não adianta um cidadão ter uma perna
crescendo mais do que a outra; vai sair mancando.
Temos que ter um pafs que busque se inserir na
economia mundial. Entretanto, é preciso que esse
pafs, também internamente, tenha uma homogeneização, busque diminuir as dispartdades regionais.
Concluindo a fundamentação do referido plano,
são resumidos à página 6 os resultados esperados
com implementação do mesmo. Então, o Presidente,
ao fazer a justificação do plano, diz quais os objetivos que quer atingir.
•criar ambiente favorável ao investimento privado, nacional ou estrangeiro;•
Importantíssimo objetivo.
Promover o crescimento sustentável;

Outro importante objetivo.
Gerar empregos em quantidade compatível com a expansão da força de trabalho;"
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Isso é mais do que verdadeiro, temos que correr atrás deste objetivo, nesse item não só a indústrta é importante, muito mais importante é a agricultura e a pecuária, mas principalmente a agricunura.
Um outro objetivo estabelecido pelo Presidente é:
•Rectuzir as disparidades sociais e regionais;•
Ora, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, a
Paraíba, como todos sabem, é o Estado brasileiro
que, segundo estudos do IPEA e da Organização
das Nações Unidas, possui o quadro de carências
mais doloroso vertficado no Brasil; quando se mede
o índice de desenvolvimento humano- ficamos em
última colocação. Estamos ainda chocados, impactados, até discutimos alguns critérios, mas a verdade é que nessa dassificação a Paraíba ficou colocada em último lugar dentre os Estados da Federação.
Mesmo assim, nenhum meta específica do referido plano diz respeito estrttamente à reversão desse
quadro desumano, a partir de investimentos localizados, direta ou exdusivamente naquele Estadó. •
Poder-se-ia contra-argumentar que a Paraíba
poderá vir a ser incluída em uma das seguintes metas: Novo Modelo de lrrtgação, Pró-Água, Prodetur,
Pronaf, ou mesmo no combate à mortalidade infantil,
mas a verdade é que nada garante que o seja de
fato, posto que o referido documento é vago quanto
ao detalhamento dos investimentos, deixando em
aberto a real localização dos mesmos, à exceção de
alguns Estados mais prtvilegiados, corno é o caso de
Pernambuco, onde foi detalhado e determinado que
se faria o Porto de Suape; o Ceará, onde será feito o
Porto dE! Pecém; o Espírtto Santo, onde será feito o
Porto de TUbarão; bem como os Estados de São
Paulo, Rio' de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, entre outros, cujas alocações já se encontram
previamente deJerminadas.
Nesse contexto, é inaceitável, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, falar-se em fechamento dos
centros de pesquisa da Embrapa na Paraíba. O trabalho experimental dos centros de Alagoinhas e Umbuzeiro com gado das raças Gire Guzerá potencializou reais alternativas económicas para aquela região, que quase não as tem.
O Estado da Paraíba, durante muitos anos, esteve imobilizado pelo vazio económico decorrente da
inviabilidade de culturas tradicionais, como o algo_dão, uma cultura que empregava mais de um terço
da população paraibana e de todo:! o Nv;CG;:.le, e~o
especial daquela região mais seca, e que foi inteira,.
mente dizimado pela praga do bicudo, um besouro
que, ainda antes da floraçãc', fura o botão d::> algo-
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dão e devasta a colheita, não servindo a fibra para
nada. Nosso· Estado esteve imobilizado também pelas transformações sofridas nas relações de troca da
economia sisaleira, em termos de vantagens comparativas, vis-à-vis de substitutos sintéticos obtidos
nos mercados consumidores.
Desse modo, no algodão, o bicudo arrasou, e o
sisai- esses eram os dois itens fortes da nossa economia -, os substitutivos sintéticos, na concorrência,
o deslocaram.,
· . ·:
.·.·•.·,., ,.
Os resultados. obtidos. com os citados .~ri
mantos vieram injetar novo ânimo na dinâmica prOdutiva estadual, abrindo novos caminhos para a atividade econômica.
.·.. ,
· . ,.
.,
A Embrapa, por meio de suas agências na Para(ba, não só melhorou a qualidade do
rebanho,
,?daptaiK:Io-o a nossa região, como ÇQmeçou a priar
um algodão que flora mais cedo, deslaçando-o do círculo vital do besouro bicudo. Além do mais,-,somos
hoje o terceiro País no mUI'ldÓ.a produzir a1Qodãó cokirido- que já nasce em.três.cores: verde, azul e ~·.:·
Isso é produto de pesquisa q~ .devemos exal-'
tar, à produto do esforço dos nossos. cientistas, que,
com toda a certeza, causa:inveja nos demais países
do mundo. No entanto, o que verificamos? Verificamos que, devido à filosofia excessivamente liberal,
começa-se a fechar essas agências, que são a única fonte de esperança que ainda temos para a nossa pecuária e para a nossa agricultura.
. .. ,..
Mesmo contra as adversidades· que historicamente forjaram as imensas desigualdades que atormentam o nosso povo, a Paraíba conseguiu imporse em algumas áreas, através do trabalho solitário
de álgumas ilhas de excelência, como a Universidade Federal de Campina Verde e os Centros de Pesquisa da Embrapa, que ora se pretende extingui r. · ·
É contra tal pretensão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que junto a minha voz à dos nobres Senadores que me precederam na abordagem da questão, para fazer um apelo ao Presidente da República
no sentido de ordenar ao Ministério da AgricuHura e
à Presidên_cia da Embrapa a suspensão da medida.

nosso

Em brilhante entrevista concedida à Revista Isto
É, da semana passada, o economista lgnacy Sachs,
ao analisar ós equívocos do neoliberalismo, constata,
sem deixar margem para contestações, que o pressuposto de que a dinâmica do capitalismo seria suficiente
para estender aos países periféricos o progresso e o
desenvolvimento engendrados nos países do centro
não se confirmou, sendo necessária e urgente a implementação de polfticas especfficas de desenvolvimento
no âmbtto dos países pobres.
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Da mesma forma, acredito ser imprescindível a
adoção de polfticas dHerenciadas para a ReiJião
Norde.ste como um todo, sobretudo para a Paraíba,
onde as C:arêriê:iás e as desigualdades são mais.gritaflteS, de modo a qÜe, anies de inserir o Brasil na
econorilia mundial (confprrne preConizado .no Plano
de Metas), seja .concretizada a inserção daquela região do
EStado no conju.ntó da eeonomia brasileira, Sob péOá 'de não só frustrar oS 'resuttados eSperados (págiiiá: 6)~ càmo também, e principalmente,
dos desequilíbrios inter e ih~
testimu!<lr.
'' ... ' o..a(argaménto
. : __ , --~- '• ... -:··,._·
.. ·. ·. :' ... .
. .-. . i
ra-reg10nrus. . .. .
.. . . ·
.
.
,Sr. Presidente, este o assunto que me trouxe a
esta tribuna. No momento. e111 que o Governo busca
j~rir1l9 na eco!IDmiaglolíal, esqueê:e .de fazer a inserção de. regiões no Contexto do P.afs, como é o
casá do meu Estaclo. no NordestE:, do Norte e do
Centro-Oeste.
. . . De que <tdian~· ~Os. inserirrn~. ~o_,contexto
mundial se o noSSQ Pàfs .n.ão consegue sã inserir no
.colltElxto nacional~ A .Emllrapa .é uma. entidade importantfssima na l.uta.contra essas desigualdades e
piéciSã~ por conseguinte; ser preservado.
. o algodão será; com toda a certeza, a fonte de
. maior geração de empregos da Região Nordeste; o
sisai, idem. E a Embrapa tem nos ajudado, inclusive
com experiências, como é o caso elo algodão colorido, que é real .e evita problemas para o meio ambiente, porque a natureza já se encarrega de fazer a
coloração da fibra.
Esse o apelo que faço desta tribuna, no sentido
de que a Embrapa seja preservada, solidarizandome com os meus companheiros que, em data anterior, também, fizeram o seu protesto. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

e nieü

·

O Sr. E/cio Alvares deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney
.Suassuna, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Elcio Alvares.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 188, DE 1996
Dispõe sobre o contrato Individual
de trabalho em regime especial e ctá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° O contrato individual de trabalho em regime especial é regido pelo disposto nesta lei e erii
convenções e acordos coletivos de trabalho.
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Art 2" São requisitos para a contratação de
empregados na forma de contrato ·individual de trabalho em regime especial:
I - estar autorizado por regra especifica contida em acordos ou convenções coletivas de trabalho
negociadas livremente, vedado o seu estabelecimento por sentença normativa;
11 - atender às instruções baixadas pelo Poder
Executivo, complementares ao disposto nesta Lei;
III - observar o limtte de contra1ação, que é lixado em 15% (quinze porcento) do nOmero de empregados declarados na Relação Anual de lnfonnações Sociais - RAIS, do ano anterior, salvo para as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas
em lei, que terão tratamento jurfdico dfferenciado, mediante ato do Poder Executivo, que fixará os fimttes
_aplicáveis nestes casos, observado o disposto nos
arts. 170; IX e 179 da Constituição Federal;
IV - apresen1ar o Certificado de Regularidade
do FGTS e a Certidão Negativa de' Débito das contri. buições sociais..devidas à Seguridade Social.
Parágrafo Onico. Excepcionalmente poderá ser
autõrizada a elevação do limite de contratação para
o percentual de 20% {vinte por cento), exclusivamente para atividades sujeitas a sazonalidade e estabelecidos tetos setoriais abaixo do limite máximo
de 15% (quinze porcento).
Art 32 A Lei n• 8212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art 12. São segurados obrigatórios da
Previdência Social as seguintes pessoas físi-

cas:
1- como empregado:
a) aquele que presta selviço de natureza
urbana ou rural à empresa. em caráter não
eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado ou
quando contratado sob o regime especial;
Art 20. ·······--····-····-··········-·············
§ 32 O disposto neste artigo não se aplica aos segurados empregados contra1ados
sob regime especial, que contribuirão com alf.
quota única de 4% {quatro por cento).
· Art 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art 23, é de:

§ 6° A contribuição da empresa incidente sobre o total da remuneração paga ou
creditada a qualquer título aos empregados
contratados sob regime especial é de 1O%
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{dez por cento) e será recolhida em guia separada, não se aplicando o disposto no inciso I deste artigo. •
Art 4 2 O contrato individual de trabalho em regime especial será sempre por prazo determinado,
com limite de duração mínima de 4 {quatro) meSes e
máximo de 2 (dois) anos, facultado, para os contratos firmados em prazo interior, a renovação até o li-

mite máximo.
Art SO A rescisão do contrato individual em regime especial antes de- seu termo final, somente
ocorrerá nos seguintes casos:
I- pedido de demissão do empregado, que deverá notifiCar a empresa com 30 {trinta) dias de antecedência;
11 - falta grave do empregado, assim definida
no art. 482 da CLT;
III - contratação do empregado por prazo indetenninado;
IV - se não houver renovação da autorização
prevista em convenção ou acordo coletivo·de'trabalho ou se instaurado dissídio coletivo;
V - por dispensa da empresa, a qualquer tempo, com o pagamento de multa a favor do empregado fixada em um piso salarial da categoria.
Parágrafo Onico. Na ocorrência da hipótese
prevista no inciso IV deste artigo, os empregados
admitidos sob regime especial terão seus contratos
rescindidos no prazo de trinta dias.
Art s• As contribuições sociais destinadas ao
Serviço Social da Indústria, Serviço Social do Coméroió, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte,
Serviço Sócial do Transporte, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, bem como
ao salário-educação e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho, não incidem sobre a
folha de salários dos empregadOs contra1ados sob
regime especial.
Art 72 A alfquota da contribuição para o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, de que tra1a o art
15 da Lei n" 8.036190, nos contratos de trabalho regulados por esta lei, é lixada em 4% {quatro por cento).
Parágrafo único. No ato da rescisão do contrato individual de trabalho em regime especial o empregado fará jus, a tfiulo de indenização de emprego, a valor igual ao saldo de sua conta vinculada ao
FGTS existente naquela data.
Art a• Para auferir os beneffcios desta lei a
empresa deverá:

Agosto 'de 1996

ANAlS DO SENADO FEDERAL

I - registrar o contrato individual de trabalho
em regime especial no sindicato dos trabalhadores
com o qual celebrou acordo ou convenção ooleliva
de trabalho;
11 - manter acrescido o quadro de empregados
e a respectiva folha de salários, que deve ser superior àquela do mês imediatamente anterior à primeira
contratação de que trata esta lei, vedado a substituição de empregados.
Art 92 A rescisão do contrato individual de trabalho em regime especial só é válida com a assistência do sindicato dos trabalhadores.
Art. 1 O. O Poder Executivo adotará programas
de estímulo às empresas que demonstrarem, no período mínimo de um ano, crescimento do número de
empregados e da folha de salários, especialmente,
com redução da taxa de juros nos programas de cré-dito oficial, observados os limites estabelecidos em
decreto.
Art 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. . _
'Art. 12. Revogam-se as disposições em con!
trá rio.
Justificação
O desemprego foi eleito como o principal !atar
de preoc!,!pação do cidadão brasileiro em recentes
pesquisas dljO opinião.
Não apenas os trabalhadores, mas também os
empresários estão apreensivos com os reflexos que
tal situação pode gerar na pol~ica de estabilização
econõmica.
A política de juros elevados que de certa forma
dá sustentação ao programa governamental, aliada
a restrições creditícias, implicaram a diminuição da
atividade econOmica, com decorrente desemprego.
O crescimento do emprego não é, todavia, conseqüência imediata da ampliação da atividade econômica, uma vez que os elevados encargos tributários, trabalhistas e previdenciários determinam o di. racionamento de investimentos para a automação
da produção, com diminuição de postos de trabalho.
A situação fica mais complexa, se considerarmos a inSerção do Brasil nos Mercados Comuns,
com acirramento da concorrência e demubada de
barreiras alfandegárias, que tomam os produtos importados altamente competitivos no mercado inter·
no, obrigando à redução dos custos industriais, com
repercussão no nível de emprego.
Independentemente de medidas no campo dos
acordos comerciais, são necessárias medidas ooncretas que contribuam para a solução desta chaga
social que é o desemprego.
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Tendo em vista esta situação, estamos propondo um projeto de lei que pode não ser perfeito, mas
serve como parâmetro de discussão para o encaminhamento de alternativas, que visem a redução dos
encargos tributários, sem discriminar o trabalhador.
O trabalhador é o centro de nossas preopupações, uma vez que a implementação da proposta
depende de uma parceria entre empregados e empregadores pela via da livre negociação.
No cenário- atual, quando todas as centrais se
unem para convocar uma greve geral, cujo tema
central é o emprego, nàda mais oportuno do que a
discussão do presente projeto no âmbito do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1996. Senador Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
o o oo
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TITULO VII
Da Ordem Econômlca e Financeira
CAP[TULOI
Dos Princípios Gerais da Atlvidade Econômlco
Art 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, oonforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
li - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV- livre ooncorrência;
V - defesa do consumidor;
VI- defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e
sociais;
VIII- busca do pleno emprego;
*IX - tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras
e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas ~
às empresas de pequeno porte, assim definidas em
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incen-
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tivá.-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditfcias,
ou pela eliminação ou redução destas por meio de
lei.

§ 2• O disposto neste artigo aplica-se também
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que prestem serviços a microempresas (Parágrafo
acrescentado pela Lei n• 8.620, de 5-1-93)

LEI N• 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

CAPÍTULO IV
Da contribuição da Empresa

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,. Institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

········--·······-······-·-·-········-················-··················--·
CAPfTULOÍ
Dos Contribuintes

SEÇÃOI
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
1-~ er(lpregado:, ...,., .::···
a) aquele que presta setviÇo de natureza urbana ou rural empresa, em caráfe-r não eventual, sob
suasubordinação e mediante remuneração, inclusive eomo desempregado; .

a

CAPfTULO III
- Da Contribuição do Segurado

SEÇÃOI
Da Contribuição dos Segurados Empregado,
Empregado Doméstico e Trabalhador Awlso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive
o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada
mediante a aplicação da correspondente alíquota
sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no ar!. 28,
de acordo com a seguinte tabela: (Redação dada
pela Lei n• 9.032, de 28-4-95)

Até R$249,80

8.00

de R$249.81 até R$416,33 9,00

9.00

de R

16 34 até R$832 66 11 00

11.00

(Valores constantes da Lei ng 9.129~ de 20-11-95)

§ 1° Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor
desta Lei, na mesma época e com os mesmos fndices que os do reajustamento dos beneffcios de prestação continuada da Previdência Social (Redação
dada pela Lei n• 8.620, de 5-1-93)

·'

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de:
I - 20% (vinte pbr cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados empregados,
e!Jlllresãrios, trabalhadores avulsos e autónomos
que lhe prestem serviços. (A contribuição da empreSil em relação às remunerações e retribuições pagas ou creditadas pelos setviços de segurados empresários, trabalhadores autõnomos, avulsos e demais pessoas ffsicas, sem vínculo empregatfcio, têm
novo disciplinamento dado pela Lei Complementar
n• 84, de 18-1-96.);
• •
·
11 - para o financiamento da complementação
das prestações por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores
·avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante o risco de acidente de
trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
§ 1• No caso de bancos comerciais, bancos de
invElstimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
económicas, sociedades de crédito, financiamento e
· investimento, sociedade de crédito mobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autónomos de seguros privados e de crédito e entidade de previdência
privada abertas e fechadas, além das contribuições
referidas neste artigo e no art 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no
inciso I deste artigo.
§ 2<> Não integram a remuneração as parcelas
de que trata o § 9" do ar!. 28.
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a•

§
O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, cotn base. nas· estallslicas de
.acidentes do trabalho, apuradas ell'l inspéção, o enquadramento de empresas para efe~ó da contribuição a que se retere o Inciso Hdeste artigo, a·
de
estimular investimentos em prevenção da acidentes.
§ 4° Poder Exequtivo estabeiecel'á; na fOt'rrlil
da lei, ouvido o Conselho Nacional de Seguridade
Social, mecanismos de .estimulo
empresas que
se utilizem de empregados portadores da defiCiências ffsica, sensorial e/ou mehlal com desvio· do padlãomédio.
··
§ 5" O disposto neste· arti~o não· se aplica à
pessoa trsica de que trata a alfnea a cjo i.nciso V do
art 12 desta lei. (Parágralo acresceirtado pela Lei n•
8.540, da 22-12-92.)

run

o

às

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO :rRABALHO
Art. 482. Consliluem justa cauSa. para rescisãÇ>
do çontrato de trabalho pelo empregador: ·
·
· a) ato de improbidade; .
Conslituição/88:.
.
.
Art. 37. A administraÇão pública direta; .
iAdireta ou fundacional, de qualquer dos Po- ·
deres da União, dos Estados, do Oislrilo Federai e dos Municfpios obedecerá aos pri!J·
cfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
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e) desfdia no desempenho das respectivas
funções;
f) embriagUez habitual ou em servi~;
g) violação do segredo da empresa;
h) ato de indiSCiplina ou de insubordinação;
I) abandono de emp~o..
,
Nola:.vef' Enunciados n"S 32, 62 e 73, do TST,
· · J) ato leSiVo da hohra ou da boa fama praticado

nó serviço cont~a qualquer.pessoa, .ou ofensas trsi. cas, ·nas mesmas ·coiidiçOes, salvo em caso de legftima defesa, própria ou de birtnsm;
·
.
k) ato lesivo da tionra e boa fama ou ofensas
ffsicas praticadas contra o empregador e superiores
.hierárquicos, salVo em caso de legitima defesa, própria ou de outrem;
·
I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa
causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo,
de atos atentatórios à segurança nacional. (Parágrafo acrescentadO pelo Decreto-Lei n• 3, de 21-1-66.) ·
Conslituição/88:
Art.. 109. Aos jufzes federais compete
processa! e julgar. .
••.,•n•••••••••••••noouooooooo .. oo~oouuooooo•o.u•••••••••••••••••••••••••••••••

· ._ VI - os crimes Contra à Organização do trabalho e, nos casos deteiminados por lei, contra o sistema financeiro~ a ordem econõmico-~nanceira;

LEI N• 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
......................... ___..........
§ 4• Os atos de improbidade adminisDispõe sobre o Fundo de Garantia
trativa importarão a suspensão dos direitos
do Tempo de Serviço, e dá outras provlpollticos, a perda da fuoçãi) pública, a indis- •
~nclas. · ·
ponibilidade dos bens e o ressarcimento ào
• •••~•••••••-•••••-•·---------•••-••••••••••••u••••••••••••••••Erário, na forma e gradação previstas ém
lei, sem prejufzo da ação perial cal)fvel.
Art 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos
os empregadores ficam obrigados a deposilar, até o
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de
dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculaprescrição para Hfeitos praticados por qual-.
quer, agente, servióo( (lu nãb; que ~:ausein . . . ·da,. ;;t· importâr;JCia corresppndonte a 8% (oito por
prejuízos ào Erário, ·resSàlva.das as resp,ecti~ · · c'eri!O) ·da' remuneràção paga oü de\llda, no mês anvas ações de ressarcimento. .
·
. terior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração
as parcelas de que tratam os artigos 457 e 458 da
b) incontinência de cónduta ou mau procediCLi e a gratificação de Natal a que se refere a Lei
n• 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificamento;
c) negociação habitual por conta própria ou
ções da Lei n" 4.749, de 12 de agosto de 1965.
alheia sem permissão do ·empregador, e quando
§ 1• Entende-se por empregador a pessoa físiconslituir ato de concorrência à empresa para a qual
ca ou a pessoa jurfdica de direito privado ou de direitrabalhe o empregado, ou for prejudicial' ao serviço;
to público, da Administração Pública Direta, lndireta
d) condenação criminal do empregado, passaou Fundacional de qualquer dos POderes da UniãQ,
da em julgado, caso não tenha haVid(! Suspensão-da
dos Estados, do bistrito Federal e dos Municfpios,
·
que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim
execução da pena;
~·····················
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aquele que,. regido por legislação .especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor
ou tomador de mã<>:-de-obra, independente da. responsabilidade·solidári& e(ou subsidiária:a.que.. eventualmel')l_e.venha obligaf-J;e.' .<i:;•c:· ,.,,, :·c. ";;;,· .'
§ 2° Considera-se trat>alhador .!od.a pessc;>a ffsica qu!'l pre.sta~ serviço~ 11 ..~111P'!'fl~;l~_r., a laçador ou
tomadOr de ma()!.deColjra, eXClUI dos 'os ·eventuais, os
autôr]ornos. e.Of!:'servidores públie<Wcivis e milttares
sujeitos a ~i~;~e jurídico próprio., " .•.. ·
. § 3° Os. trabalhadores domésticOs po,derão ter
acesso ao regime do FGTS, na .fo.ima.que vier a ser
prevista em lei.. ' .
· .
"
· · ·:' ·
•••••••••••••-•o .. uoooooo-oooouoo•-•o .. o•••••••••••••• .. •-••-••••••••----•
'

' .

'

· ,. .: (A Comissão.·de:Assuritos Sociais-.
· decisão terminativa.)
. O !?R. PRESIDENTE· (Ney Suassi.rna} - O proje-to será pubflcado e rei'TlEltido comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Nada
mais havendo a tratar; a Presidência vai ·encerrar os
trabalhos, designando para a seSsão deliberativa .o r- ·
dinária de amanhã a seguinte
.•

a

·

ORDEMpp DIA

-1-'
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°31,DE1994 .
(lncluídõem didem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da COnstituição Federal, combinado com o
ar!. 375, VIII, do Regimento ln!E~mo}

Projeto de Decreto LegislatiVo n• 31, de 1994
(n• 325/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação}

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 77, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno}
Projeto· de Decreto Legislativo n• 77, de 1994
(n• 378/93, na Câmara dos Deputados}, que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio a Voz do Vale
Paranapanema Lida. para explorar serviço de radiodffusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
(Df~Pendendo de parecer da Comissão de Educação)

.
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~3.,..

. . ., .

·.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: .,.. , ,
.. ·.-.- ~ N 12 .163,,DE.1995 .·
. . ...·.,
(Incluído em Ordem do Dia nos.termos·do alt54·· ..
§ 2~, da Constüuição Federal, combinado cor~ ''· '·
o art. 375, VIII, do Regimento Interno} . ,
Projeto de Decreto Legislativo n• 163, de 1995
(n• 126/95, na Câmara dos Deputados), que aprova·
o ato que renova a permiSsão outorgada à Rádio
Globo S/A paf? explôràr sérviço de radiodffusão sonorà em freqüência mOdulada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
(Dependendo de· parecer da· Comissão de Edu·
cação)

:...4-.

.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N 2 172, .
.. ,
..
bE1995
.
.
(Incluído em Ordem do-Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o
· art. 375, Vlll, do Regimento lntemQ} • .
Projeto de Decreto Legislativo n• 172, de 1995
(n• 151/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de
Ponta Grossa Lida. para explorar serviço de radiodifusão 5onora' em onda média na Cidade de "Ponta
Grossa, Estado do Paraná
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação}

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°185, DE 1995
(lnclufdo ern ôrdem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno}
Projeto de Decreto Legislativo n• 185, de 1995
(n• 1 05/95, na Câmara dos Deputados}, que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°6, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos ao art. 64,
§ 2°, da Constituição Federal, combinado com o
·
art. 375, Vlll, do Regimento Interno}
Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1996 (n2
156/95, na Câmara dos Deputados), q•Je aprova. o

-

Agosto ·de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ato que renova a concessão outorgada à Rádio lndependência de Salto do Lontra Lida. para explorar
serviço de radiodifusão de sonora em onda média
na Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da COmissão de Educação)

-7-·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°14, DE 1996
(lncluldo em Ordem do Ola noo téimos do art. 64, §
2.", da Constituição Federal, oombinadó com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1996
(n• 171/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
-o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Tv
Do Amazonas S.A. para explorar serviço de radioãlfusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Rio Branco, Estado do Acre. ·
(Dependendo. de parecer da COmissão de Ed~
caçllo)
.
.

-aPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°17, DE 1996
(lncluldÕ em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da cOnstituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1996
(n• 139/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e
Tv Umbu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu-

cação)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 25, DE 1996
(lncluldo .em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de
1996 (n• 162/95, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (tele-
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visão) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de, Edu_cação)

-10PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 45, DE 1996
(lncluldo em Ordem do Ola nos termos do art. 353,.
parágrafo único, do Regimento Interno) ·
Projeto ckl Decreto l.egislalivo n" 45, de 199'6 (n•
Cârnaril dos Deputados), que aprcNa o ato
que renova a coOçessão da Rádio Chamonix Uda. para
explorar 5erviçà de radiodifusão sónora em Onda méda
l1ll Cidade Q9 Mog-Mírim, Estado de São Paulo. ·
· (DependendO de pârecer da Comissão de Educação)
·
·
· ·

100'95, na

-11.· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 47, DE 1996 .
(lncluldo em Qrdem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto LegislativO n• 47, de 1996
(n• 206195;· na Cãmára dOS Deputados),' que·aprova
o ato ·que renova a conCessão outorgadã à' Rádio
Globo Capital Lida. para explorar serviço de radiodi~
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Brasma, Distrito Federal.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N°51,DE1996
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996
(I!" 216/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Terra Ltda. para explorar serviço de radioãrlusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) Está er.cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas.)
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Ata da 12Giil Sessão Deliberativa Ordinária
em 27 de agosto de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs: José Samey, Odacir Soares, Renan Ca/heiros,
Ney Suassuna, Va/mir Campelo, Romero Jucá e Romeu Tuma.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:

~ de 1996, de informaçõe&, do Senador Gilberto Mi-

Antônio Carlos Magalhães - Artur da Távola BeiJo Parga - Benedita da Silva -Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio ..:. Carlos Wilson
- casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Alvares
- :..:~Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Fernando
Bezerra - Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraido Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilhêrme Palmefra - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - .lris Rezende - Jader Barbalho'
- JÕão França - João Rocha - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Agripino
- José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Josê Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira ~ José Roberto Arruda - José Samey- Júlio Campos ~ Lauro Campos- Lucídio Portella- Lúcio Alcântara - Marina Silva - Mariuce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna - Odacir
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Rlho - Valmir Campelo- Vilson
Kleinübing- Waldeck Ornelas.

As informações enoontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de.67 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
~ ~
~
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O sr: 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
· É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
OE MINISTRO DE ESTADO
N2 738/96, de 20 de agosto de 1996, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 662,

randa.

PARECER
PARECER N2 471, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Eoonômioos
sobre Ofício S n• 75, de 1996 (n" 2.418~6, na
origem), do Sr. Presidente do Banoo Cantral
do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, para emitir Letras Rnanceiras do Município de São Paulo LFTMSP, cujos recursos serão destinados ao
giro de sua dMda mobiliária, vencível no 2 2
semestre de 1996.
Relator: Senador Eptácio Cafeteira
I - Relatório
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN, encaminhou a esta casa, mediante a
correspondência em epígrafe, pedido da Prefeitura
Municipal de São Paulo, para emitir Letras Rnanceiras do Município de São Paulo - LFTMSP, cujos recursos servirão ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no 22 semestre de 1996.
O pleito encontra-se adequadamente instruído
~

quanto à documentação encaminhada ao Senado
Federal, nos termos do art. 13 da Resolução n• 69,
de 1995, que dispõe sobre limites globais e oondições para as operações de crédito interno e externo
dos Estado, do Distrito federal, dos Municípios e
suas autarquias, nos quais se inclui o lançamento de
!J1ulos da divida mobiliária pública.
É o relatório.
11 - Análise do Mérito
O Bacen emitiu o Parecer Dedip/Diare-96/787
que informa estar o pedido de autorização enquadrado nos limites estabelecidos pelas normas perti:·
nentes. Pelos dados apresentados, e tendo por base
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o disposto no art. 27 da Resolução n• 69, de 1995, o
Município possui uma margem de resgate de
45,02% de sua dívida mobiliária vencível no 2 2 semestre de 1996, o que impliearia na autorização de
rolagero de um percentual de 54,98% da referida dívida. Esse sena o percentual aplicável em uma situação de normalidade financeira do Município. Porém, o resgate de tão elevado montante em um contexto de carência de investimentos públicos, especialmente na área social, não nos parece adequado.
Por razões de eqüidade, deve-se aplicar o
mesmo critério utilizado por esta Comissão nos casos de rolagem da dívida mobiliária dos demais Estados e Municípios, ou seja, a fixação do percentual
de 98% (noventa e oito por cento) da dívida mobiliária, têndo por base jurldica o § 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de 1995, que dá competência ao Sena- do Federal para definir, em cada caso, •o percentual
de refinanciamento adequado às condições próprias
de cada solicitante".
Deste modo, a- emissão de LFMSP, ora sob
análise, apresentaria as seguintes caracterfsticas: '
~ a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, correspondente a 98% (noventa e oito por
cento) dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das letras Rnanceiras
do Tesouro - LFr, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
d) prazo: de até 5 (cinco) anos;
e) valor nominat R$1 ,00;
f) caracterfsticas dos títulos a serem substituídos:
SELIC
Título

691096
691096

Vencimento

19 -

9·1996
19 ·12-1996

Quantidade

1.211.341.501
633.172.494

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

----
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i) autorização legislativa: Lei n• 7.945, de 2910-73, e Decreto n• 27.630, de 26-1-89.
III- Voto
Pelo exposto, manffesto-me favoravelmente ao
atendimento do pleito da Prefeitura Municipal de São
Paulo, nos termos do seguinte Projeto de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 87, DE 1996
Autoriza a prefeitura Municipal de
São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo.- LFrMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária
vencível no 2 2 semestre de 1996.
O Senado Federal resolve:
Arl 1 2 É a Prefeitura Municipal de São Paulo
autorizada, nos termos da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, a emitir letras Financeiras do Tesouro do Município de São PàuiO LFTMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária
vencível no 22 semestre de 1996.
Arl 2 2 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, correspondente a 98% (noventa e oito por
cento) dos tftulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das letras Financeiras
do Tesouro - lFr, criadas pelo decreto-lei n2 2.376,
de 25-11-87;
d) prazo: de até 5 (cinco) anos;
-ervalor nominal: R$1,00;
f) caracterísucas dos tJ1ulos a serem substituídos:
SELIC
Titulo

Vencimento

Quantidade

691096

1'· 9-1996

1.211.341.501

691096

1'-12·1996

633.172.494

SELIC

. Co!ocacão

Vencimento

Título

Data-base

2· 9-1996

1'- 9-1999

691096

2- 9-1996

2-12-1996

1'-12-1999

691096

2-12-1996

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79,
do Banco Central do Brasil.

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

SE LIC
Colocação

Vencimento

Título

2· 9·1996

1'- 9-1999

691096-

2- 9·1996 --

1°-12-1999

691096

2-12-1996

2-12-1996

Data-base
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h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos da Resolução n•. 565, de 20-9-79,
do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n• 7 .945, de 2910-73, e. Decreto n• 27.630, de 26-1-89.
Art. 3• A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a
contar de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996. Gilberto Miranda, Presidente - Epitacio Cafeteira,
Relator - Jonas Pinheiro - Vilson Klelnübing
(contrário)- Bello Parga- José Fogaça- Eduardo
Suplicy - Antonio Carlos Magalhães - Roberto
Requião - Valmir Campelo - João Rocha - Ney
Suassuna- Romero Jucá -Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
·
'

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 785, DE 1996
Senhor Presidente,
Com" fundamento no art. 336 b do Regimento
Interno, requeremos urgência para o Projeto de Resolução n• 82, de 1996, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial),
no valor equivalente a até US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares), destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Ferroviária Federal
S/A-RFFSA.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - Jader Barbalho - Sérgio Machado - Valmir Campe-

lo - Hugo-Napoleão.
•
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regimento Interno desta Casa.
Sobre a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Sanador Valmir Campelo.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 786, OE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 258 do Regimento
Interno, que o PLC n• 12/96 tramite em conjunto
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com os PLS n• 124195 e 170/95, bem como o
PLC/98193.
Justificação
Por razão de economia processual todas as
proposições supramencionadas devem tramitar conjuntamente, pois versam sobre uma mesma matéria:
delitos relacionados à subtração de veículos automotores. Por este motivo, confiamos no acatamento
deste requerimento.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 11, •c•, item 8, do Regimento Interno desta Casa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte

-'

REQUERIMENTO N• 787, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores
da Hora do Expediente da sessão de 4 de setembro
-próximo seja dedicada a homenagear os atletas paraolímpicos brasileiros que, através de sua garra,
determinação e eSforço pessoal, deram uma lição de
vida ao desempenharem atividades esportivas de
alta perfonnance, conquistando medalhas para o
Brasil durante os Jogos Paraolímpicos, realizados
em Atlanta.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Joel de
Hoflanda - Lauro Campos - Mauro Miranda - Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento. Jido será submetido à delibeiaçãô dô
Plemário após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I, "b", do Regimento Interno desta Casa.
. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O Pn ·
jeto de Resolução n• 87, de 1996, cujo parecer '
lido anteriormente, ficará sobre a Mesa durante
co dias úteis a fim de receber emendas, nos te...
do art. 235, 11, '1", do Regimento Interno, comt oad•
com o art. 4 2 da Resolução n• 37, de 1995, do <;;.ena·
do Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas a• · Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de1996, yue autoriza o despacho de tropa do Exército

-
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Brasileiro para o exterior e a penniltlência de forças
militares eslrangeiras em território nacional.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportun9mente.

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
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.511-1, adotada
em 22 de agosto de 1996 e publicada no dia 23 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art 44
da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 1965, e ·dispõe 5obre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na região
-Norte e ha parte Norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências•.
.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos-§§ -4° e SO do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in,
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Suplentes

Titulares
PMD8

Nabor Júnior
Gerson Camata

Jáder Barbal.ho
Ronaldo Cunha Uma
PFL

RomeroJucá
Jonas Pinheiro

Bernardo Cabral
Odacir Soares
PSD8

Jefferson Peres

Lúdio Ccelho
PDT
Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro
PT
Bendedita da Silva

Marina Silva
Deputados

Suplentes
Bloco (PAJPTB)
Murilo Pinheiro
Rogério Silva
Osmirlima
Maria Valadão
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Elton Rohnett
Oscar Andrade
Bloco (PPB/PL)
.
Silvernani Santos
Gerson Peres
PSDB
Celso Russomanno
Luiz Fernando
PV
Fernando Gabeira
Titulares

PMN
Bosco França
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27-8-96 - designação da Comissão Mista
Dia 28-8-96 - instalação da Comissão Mista
Até 28-8-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 6-9-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 21-9-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. S.
Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Si'. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta Casa
hoje decidirá sobre um assunto extremamente importante para a nossa nacionalidade. Votaremos o
Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994, que institui
o Código Nacional de Trânsito, e eu não poderia deixar de aproveitar o ensejo para trazer, mais uma
vez, à reflexão deste Plenário, o sentido e a relevância dessa lei para o aperfeiçoamento das normas de
convivência da nossa sociedade.
Repetidas à exaustão, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito no País têm sofrido
uma espécie de esvaziamento de significado. Não
aceitamos a morte no •varejo" e na proximidade,
mas no •atacado" dos grandes números ela está banalizada. No caso das mortes do trânsito, parece haver, ainda, uma perversa dissociação em relação à
violência, como se pertencessem essas mortes ao
universo inacessível da fatalidade.
O número de brasileiros mortos e feridos em
acidentes de trânsito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, supera em até dez vezes as estatísticas dos
países europeus e da América do Norte. O número
de acidentes de trânsito, por ano, ultrapassa 300 mil,
sendo que, com vítimas, chega a 250 mil; o número
de· feridos vai além de 350 mil e os mortos passam
de 23 mil, no local do evento, sendo provável que um
número equivalente morra nos 30 dias subseqüentes.
Há cerca de dez pessoas mortas para cada grupode 10 mil veículos e catorze para uma parcela de
100 mil habitantes, sendo quinze os feridos para cada
1000 veículos. Os acidentes de trânsito são a terceira
causa mortis no Brasil. Cerca de 65% dos leitos hospitalares e pronto-socorros, na área de traumato-ortopedia, são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito.
Sr"s e Srs. Senadores, a esses grandiosos nú:·
meros correspondem, ainda, custos sociais, econô-
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micos e previdenciários para o País. Correspondem,
também, perda, dor e sofrimento para as pessoas.
Naturalmente, a análise profunda do fenômeno exigiria espaço maior do que o disponível para um pronunciamento, em razão das complexas causas educacionais e culturais que se podem divisar na raiz
desses acontecimentos. Assim, limitar-me-ei à abordagem de um só aspecto, por considerá-lo dos mais
importantes para a matéria e, também, dos que requerem, mais de perto, a nossa ação•.
Refiro-me ao aspecto legislativo da questão. O
Código Nacional de Trânsito vigente - Lei n2 5.1 08,
de 21 de junho de 1966 -há muito tomou-se anacrónico, não contendo respostas capazes de atender à
complexidade do trânsito nos dias aluais. A ele foi
agregada uma série de normas: além da regulamentação mediante decreto presidencial, várias leis e
- decreto&-feis já modificaram inúmeros dispositivos.
Sem falar nas resoluções baixadas pelo Conselho
Nacional de Trânsito- CONTRAN.
O Código foi criado numa época em que o Bra-·
si! possuía uma frota de 6 milhões de veículos. Hoje',
são: 18 milhões; daqui a quatro anos serão 50%
mais, sendo que grande parcela dos carros em circulação foi concebida dentro de avançada tecnologia. A inadequação da legislação às demandas
aluais do-sistema de trânsito gera desrespeito e violência, que terminam se refletindo nesses números.
monstruosos que acabamos de citar.
Se considerarmos que morrem no local 23 mil
pessoas e que outro tanto morre nos dias subseqüentes, estamos falando de uma guerra do Vietnã.
É uma brutalidade que, pela freqüência, tomou-se
banal em nossa sociedade.
É nesse contexto que devemos iden!Hicar o
sentido e a relevância da nova legislação, conforme
propus no início deste breve discurso. Fruto de extensos e complexos debates, o Projeto de Lei no 73,
de 1994, foi enviado ao Senado Federal em 5 de
abril de 1994, para ser analisado por uma Comissão
Especial. Foram ouvidas dezenas de autoridades,
especialistas e representantes dos setores envolvidos com a questão do trânsito no País, em audiências públicas promovidas pela Comissão em São
Paulo, Rio d!! Janeiro e Belo Horizonte. Em razão do
encerramento da 49" Legislatura, foi reinstalada a
Comissão em 23 de março de 1995.
Depois disso, abriu-se novo prazo para apresentação de emendas, que, somadas às já apresentadas, totalizam 256 proposições.
No ano passado, foi promovido o Fórum Nacional de Debates sobre o Código de Trânsito Brasilei-

Agosto de 1996

ro. Após esse longo processo, o Relator-Geral, o
eminente Senador Gilberto Miranda, apresentou um
substitutivo ao projeto original oriundo da Câmara. A
proposta "enxuga" o texto, sem desfigurar o tra!Jafho
da Câmara, procedendo a uma pequena redução de
dispositivos referentes a preceitos e regras téc~icas
e ao aperfeiçoamento de outros.
Esse novo Código, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, traz uma série de avanços e melhorias
e visa, sobretudo, à humanização do trânsito. Descentraliza as competências, incluindo o município
como parte do sistema; valoriza a preservação ambiental; a educação e a segurança para o trânsito
passam a ser matérias escolares, do Primeiro Grau
à universidade; tipifica certas infrações como crimes; reajusta os valores das multas em pelo menos
SQ%; destina mecanismos específicos para a proteção de pedestres e ciclistas; estabelece a obrigatoriedade de instalação do cinto de segurança, airbag e encosto de cabeça como equipamentos obrigatórios e propõe a elevação do limite máximo de
velocidade nas rodovias.
Ainda existem outros equipamentos que também forarri pensados, como, por exemplo, a película
não reflexiva dos· faróis, etc.
Isso tudo visa a dotar os nossos carros da seg!Jrança que têm os carros europeus, americanos,
japoneses e coreanos.
Como se pode depreender dess? sumária enumeração, o novo Código possui um caráter inovador
e moderno ao incorporar as tendências de administração descentralizadas, as mudanças decorrentes
da evolução tecnológica no que diz respeito à segurança dos veículos e às preocupações ambientais.
São questões de inegável importância para a
sociedade contemporânea. No entanto, quero destacar uma iniciativa que reputo de especial relevância
para a melhoria do trânsito no Brasil. Sem deixar de
louvar a ênfase que o projeto dá â educação, pois
sabe-se que, a longo prazo, somente um processo
pédagógico sistemático e amplamente difundido
será capaz de reverter, em definitivo, o lastimável
quadro de nossas deficiências no setor, considero
que a ação preventiva deve fazer-se acompanhar da
ação punitiva, principalmente nos casos de crimes
decorrentes de direção irresponsável.
Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen<!dores; a proposta de legislação adota nova nomenclatura e critérios punitivos mais severos, a
exemplo de outros pafses que buscaram combater a
violência do trânsito. As infrações são divididas em
"gravíssima", "grave", "média" e "leve" e punidas
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com multas correspondentes aos valores de 180,
120, 80 e 50 Ufirs respectivamente.
Quando se tratar de multa agravada, haverá
um fator multiplicador ou um índice adicional. Matar
alguém,. culposamente, acarretará uma pena de 2 a
5 anos, A pena será acrescida de 1/3, se o atropelador incidir em determinados agravantes.
O Código não ineorre no equívoco de superestimar a pena de prisão. Estabelece também penas a~er
nativas, como o pagamento pecuniário dos denos causados e a prestação de serviços à comunidade. O fundamental é a certeza do fim da impunidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embora
tenha a convicção de que é necessário um esforço
conjtjnto de toda a sociedade para que a nova legislação não se transforme em letra morta ou em mais
_um exercfcio de retórica, estou seguro de que, se
aprovado, na fntegra, o parecer do Relator da Comissão Especial, o novo Código Nacional de Tránsito acarretará profundas e radicais modificações no
comportamento do-brasileiro no trânsito.
Temos previsto, por exemplo, o uso do cinto de
segi'lrança para transportes coletivos. Temos a certeza de que, no início, será dfficmmo para os usuários se adaptarem às novas regras. Somente com a
educação continuada conseguiremos o nosso intento.
Um outro ponto importante refere-se ao taxista,
que deve advertir o passageiro para o uso do cinto
de segurança. Se o passageiro ignorar o pedido,
será dele a responsabilidade.
Te mos também outros controles indiretos para
a segurança da sociedade que estão incluídos nesse Código. Por exemplo, é preciso que o indivíduo
que vai tirar a Carteira de Motorista tenha uma declaração de bons antecedentes. Um criminoso, por
exemplo, terá dificuldades.
Por todas essas razões, estamos esperançosos de que não se abatam. a cada ano, do
contingente nacional, pessoas que já investiram
na infância, na Educação, que poderiam estar
produzindo e gerando riquezas para o Brasil. Em
vez disso; muitos estão presos a cadeiras de rodas ou causando sofrimento aos familiares.
Hoje, o número de mortes no trânsito é uma verdadeira catástrofe. Com as novas leis de trânsito, se o motorista beber, pensará antes de pegar
no volante de um carro.
Com toda certeza, o novo Código trará dias
mais seguros para os pais de família, para os jovens
e, enfim, para o povo brasileiro.
Era o que línha a-dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na última
quinta-feira, abordei, desta tribuna, o que se convencionou chamar de "Gigantes madeireiros asiáticos
ampliam a sua área de atuação".
Esclareci ao Senado que o perigo para a Amazônia com a vinda dessas empresas madeireiras
asiáticas, especialmente-da Malásia, era muito maior
do que se poderia imaginar.
Naquele pronunciamento de quinta-feira, trouxe à ciência do Senado que o economista Ronaldo
Bonfim tinha conseguido obter, na Internet, uma série de informações altamente relevantes sobre o assunto e que deixavam claro o risco que estamos a
correr. Ressaltei, no discurso, que as quatro ou cinco páginas colhidas na Internet estavam no idioma
inglês e que, por isso, cotejaria com os tradutores do
Senado e com os meus assessores a mat<ma 'ali discutida.
Quero ressaltar, de início, a atuação imediata
do Secretário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo Carrero
Silva, que, no mesmo dia 22, enviou expediente sobre a matéria à Diretoria da Secretaria de Documentação e Informação, solicitando que fosse o documento traduzido para o idioma vernáculo na brevidade possível.
Sr. Presidente, há de se louvar o trabalho das
tradutoras de inglês do Senado, Theresa Catharina
_e Vanira Tavares e das revisoras Patricia Zimbres e
Vanira Tavarez.
Provavelmente, o tempo que me cabe será suficiente para fazer a sua leitura, mas lerei até onde
for possível, Sr. Presidente, tal a gravidade que envolve o assunto.
18 de agosto de 1996 - portanto, recentíssimo.
Transmitido na rede às 15h24min.
Gigantes madeireiros asiáticos ampliam a sua área de atuação.
As florestas tropicais são os principais
·alvos.
KUCHING, Malásia (AP) - Com mu~a
habilidade e com os lucros pela derrubada de
florestas tropicais locais, empresas madeireiras asiáticas começaram a destruir milhões de
acres de florestas no m1 !!"!é'" '_ .:.:;;;·_.
Sua atuação se estende desde as ilha~.
do Pacífico Sul às flocestas virgens na América Latína e r :. A friC' \. De acordo com uma
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· pesquisa da Associated Press, as operações
dessas empresas estão em ritmo acelerado,
assim como a oposição que enfrentam de
povos nativos e dos ambientalistas.
Com malaios e indonésios na vanguarda, empresas asiáticas começaram a expandir-se para o exterior em meados da década
de oitenta. Agora dominam em escala mundial a exploração madeireira nas florestas
tropicais.
Algumas de suas concessões já têm o
tamanho de pequenos países, e suas ambições estão voltadas para 'riquezas como a
floresta amazônica brasileira.
•o que hoje estamos testemunbando é
uma tendência relativamente nova de colonialismo Sul-Sul', pelo qual empresas sulistas transnacionais fazem investimentos consideráveis em outras nações do Terceiro
Mundo' mais atrasadas", disse Marcus Co/chester, do Movimento pelas Rorestas Tropicais do Mundo (World Rainforest Move!.
ment), sediado na Grã-Bretanha.
Agora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
observem a afirmação que é feita:
. •Juntamente com os investimentos, as
empresas transferem os sistemas de apadrinhamento político, corrupção e más práticas
ambientais de suas próprias sociedades".
Essa é uma afirmativa do Sr. Marcus
Colchester.
E continua a notícia da Internet
As empresas contactadas insistiram
que estão praticando exploração madeireira
sustentável, que não destruirá as florestas.
Apresentam-se como empreendedoras, de
economias dinâmicas, que as nações menos desenvolvidas deveriam imitar.

Mas num choque que parece deixar
pouco espaço para negociações, os preservacionistas denunciam que muitos exploradores de madeira operam c:omo "barões ladrões", destruindo um recurso ecologicamente importante, em níveis inconscientes,
e violando os direitos dos nativos.
"Não é que não haja empresas européias ou americanas rúins, porém as asiáticas são as piores", disse Jean-Paul Jeanreneaud, do World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial em prol da Natureza), com sede
na Suíça. "Elas'são mais insensíveis, menos
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, preocupadas com as questões ambientais e
sociais. E estão em todos os lugares".
Continua o noticiário, Sr. Presidente.
"Um estudo financiado pelo Banco
Mundial e pelas Nações Unidas advertiu, no
inicio de agosto, que a exploração madeireira está colocando em perigo metade dos 5
bilhões de acres de florestas tropicais restantes no mundo. Afirmou que o restante
está am~çado por técnicas agrfcolas do
tipo cortar e queimar, usadas pelos povos
primitivos.
Entre as informações recentes de repórteres da Associated Press na América
Latina, Ásia e África:
- Os próximos alvos principais dos madeireiros asiáticos são a Amazônia, provavelmente a principal fonte, no mundo, de
madeira na próxima década, e a África,
onde as empresas madeireiras européias
tendem a dominar.
·• '
As mais importantes são: WTK Group,
Samling, Ribunan Hijau e Mingo, da Malásia, e Fortune Timber, de Taiwan. Prestes a
entrarem' em cena, há diversas empresas da
China.
E, aqui, Sr. Presidente, o que eu havia traduzido e assinalado no discurso de quinta-feira:
Empresas asiáticas compraram 8,6 milhões de acres na Amazônia brasileira. As
, compras nos próximos dois anos poderiam
alcançar 22,2 milhões de acres, ou cerca de
5% da floresta explorada.

O Sr, Nabor Júnior - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito
prazer, ·nobre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior - V. Ex", que foi Relator
da nossa Constttuição, poderá esclarecer uma dúvida: a compra por empresas estrangeiras de quantidade de terras tão elevada na Amazônia não depende de autorização do Congresso Nacional?
O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex" tem tanto talento que, na pergunta, já responde. A resposta
está na pergunta de V. Ex", absolutamente correta.
Por isso vale a pena repetir aqui as palavras do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Serrarias do Estado do Amazonas, que é a favor da invasão asiátiea:
"Até o final do próximo ano a indústria
madeireira da Amazônia terá um novo rosto,
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um (rosto) asiático", disse. Francisco Coelho,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
em Serrarias do E~tado do Amazonas.
Observe V. Ex", eminente Senador, que essa
notfcia veio via Internet, não da nossa imprensa brasileira.

,

Logo a.seguir, vem: .
Coelho é muito a favor da invasão asiática, como a maioria dos madeireiros amazôn~
cos, que estão competindo na venda de terras
e serrarias aos recém-chegados. A demanda
regional por madeira diminuiu e os asiáticos
representam dinheiro e emprego.
O Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, está tentando pôr um freio
nessa situação. No final de julho, ele decre-tou uma suspensão de dois anos na aprovação de novas concessões para mogno e outras madeiras de lei raraS. Ele também disse
-que a~atuais concessõeS seriam revogadas
para quaisquer empresas que não prati•
quem exploração madeireira sustentáveL
A seguir vem esta notícia:
- Na Guiana, um empreendimento malaio-sul-c' ·<>ano, a Barama Co., ganhou
U!Tla conCétisão com a metade do tamanho
da ~élgica. O vizinho Suriname diz que espera entregar uma área similar ao Be~aya
Group, da Malásia.
Novo título da Internet
Vítimas fáceis.
Ó World Wide Fund for Nature diz que
as duas nações sul-americanas que lutam
por seu desenvolvimento económico tomaram-se 'vítimas fáceis" de madeireiras que
se transferiram para as florestas mais preservadas do mundo.
A concessão Berjaya está sujeita a regulamentações rígidas que limitam o corte a
55% de árvores e proibida de praticar a exploração madeireira numa área de 4 milhas
e meia dos vilarejos tribais. Entretanto, as·
auioridades do Suriname admitem que não
tém como policiar uma concessão de
150.000 acres, onde, segundo eles afinnam,
a empresa MUSA, da Indonésia, está desrespeitando seu acordo, claramente praticando o corte em vastas áreas e derrubando
mais árvores do que o permitido.
Voando sobre a área de concessão da
MUSA, um repórter viu acres de terra vermelha e nua, arrancada de uma espessa fio-
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resta de árvores imponentemente altas,
envoltas em orquídeas e cipós. No solo,
indígenas disseram que os gritos dos pa. _ pagaios foram substituídos pelo ranger
das serras.
- Nas Ilhas Salomão, do Pacíficib Sul,
sobre as quais há previsões de que estarão
sem florestas dentro de uma década, o ultraje público começou no ano passado pela revelação· de que sabomos foram pagos a
sete ministros do governo por firmas madeireiras da Malásia
Em uma das ilhas, Pavuvu, as rixas
entre os proprietários de terras e um governo pró-exploração madeireira levaram ao
assassinato, no ano passado, de um líder
comunitário e à queima de escavadeiras de
propriedade da Mavlng Brothers, uma empresa da Malásia já responsável pela destruição de metade das florestas de Pavuvu.
- Mais perto de casa, o Cari'lbo]a vendeu virtualmente todas as suas florestas, situadas fora da área de reservas. A Macro-Panin, da Indonésia, adquiriu uma concessão de 3;4 milhões de acres e a Samling arrebanhou 1,9 milhão de acres. Empresas da
Tailândia, que devastaram suas próprias florestas, também são grandes agentes - legais e ilegais - tanto no Camboja como em
Bunna e no Laos.
Nova notícia:
Não prestam contas a ninguém.
Lafcadio Cortesi, pesquisador do grupo
ecológico G reenpeace, disse que as empresas malaias -principalmente as subsidiárias
da Rimbunan Hijau -estão provocando uma
devastação na Papua Nova Guiné, que tem
a maior cobertura de floresta tropical da região da Ásia-Pacífico.
Ele disse que essas empresas infringem as práticas de preservação já estabelecidas, pois fazem corte de árvores em declives de mais de 30 graus, o que provoca a
erosão do solo, e dentro da distância de 50
jardas dos cursos d'água, o que polui essas
águas. Também vêm exportando madeira
ilegalmente e destruindo sítios sagrados, se- .
gundo alegou Lafcacjio Cortesi.
•As empresas não prestam contas a
ninguém. Basicamente, elas estão infringin-_
do todas as leis existentes, e o governo está
fingindo que não vê", disse Cortesi.

,'
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Francis Tiong, executivo da Rimburian
Hijau, classificou essas alegações como "tipicas da desinformação e ·do exa!;lero que
as pessoas desse tipo Vêm usando fiá
_anos'. nong disSe que sua empt'êSa obedece às leis locais e que suas operações são
acompanhadas pelas autoridades.
•Após pagarmós hosoos impostos, taxas e royalties ao Estado, ai; empresas de
silvicunura como a nóSsa contribuem com a
comunidade proprietária de te iras. do local,
construindo estradas, pistas pára aviões e
pontes, e proporcionando serviço de saúde',
·
disse ele.
No Estado de Sarawak, na Malásia,
onde estão sediadas as maiores companhias
madeireiras malaias, o Minisiro do Meio Ambiente, James Wong Kirn Min, ãiSS8 em urna
entrevista: 'Até o momenio, não nos chegou
nenhuma nolfcia negativa (sobre as madeireiras malaias no exterior). É claro que eles são
empresários; então, se puderem ganhar cJi!.
nheíro rápido, eles ri farão. Mas têm que manter boas relações com o governo anfitrião e
obedecer às leis do mesmo•.
· A Bemama, agência nóticíosa oficial da
Malásia, queixou-se de qi.Je as companhias
malaias são freqüentemente atraídas a outras
nações com incentivos vantajosos, SÓmente
para em seguida se depararem com acordos
não honrados, a repentina cobrança de impostos e suas reputações manchadas por organizações não-governamentais. . . .,
'Podemos 'imaginar' ás .complicaÇÔ~s
.
que os madeireiros encontram quando iêni
de lidar com nada menos que 800 tribos diferentes na Papua Nova Guiné", escreveu a
agência no início deste ano.
Porém, os grupos ecológicos descrevem
um cenário mufto diferente: muftas companhias asiáticas estabelecem umà' base de
operações mediante aquisições hostis de 'controle acionário, ou a compra de concessões de
cidadãos locais. Freqüentemente cimentadas
por propinas, elas fonmam alianças com as elites, o que lhes permite contornar as leis, ganhar virtualmente todo processo judicial instaurado contra elas e algumas vezes influenciar a legislação nacional".
Chamo a atenção para este tópico, Sr. Presi·
dente, porque daqui a pouco também o Brasil pode
estar sendo vítima dessas empresas, que poderão
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contornar a nossa legislação, ganhar virtualmente
prccessos judiciais instaurados contra elas e, o que
é mais grave, influenciar a titulo de um lobby, que
deve ser totalmente reprovado, a nossa feitura legislativa.
O final, Sr. Presidente, tem este título:
<

"Conseqüências trágicas
O investimento que os estrangeiros trazem é, pelo menos inicialmente, bem-recebido pelos govémo$ anfitriões e pelos parceiros comerciais locais. Porém, as conseqüências para os habitantes da floresta tropical
podem ser trágicas.
Os povos tribais da Província de East
Sepik, na Papua Nova Guiné, protestam
contra a poluição de seus cursos dágua devido à derrubada indiscriminada de árvores.
Os fndios da Guiana dizem que os madeireiros estão destruindo suas plantações. Os
meianésios do Pacifico Sul fazem a asusação de que suas terras tradicionais lhes estão sendo retiradas fraudulentamente e
transformadas em "território madeireiro". Há
companhias asiáticas envolvidas em todos
esses casos.
A expansão dos madeireiros asiáticos
ocorreu à medida que praticamente triplicaram os preços mundiais para madeiras-delei tropicais, tais corno o mogno e a teca. Os
fornecedores tradicionais, inclusive a Nigéria
e Gana, haviam se retirado do mercado,
provocando escassez.
· Prevendo o dia em que suas próprias
· florestas estariam exauridas, e deparando-se
com restrições crescentes em seu próprio
país, as companhias madeireiras asiáticas
mudaram-se para mais longe em busca de
normas menos rígidas. Essas companhias estão atualmente operando em cerca de 20 países, e a expansão está longe de terminar.
Algumas das maiores madeireiras são
administradas a partir de Kuching, capital do
~ estado de Sarawak, um local anteriormente
isolado na Ilha de Bornéu, hoje salpicado de
arranha-céus pertencentes a hotéis e de edifícios governamentais resplandecentes,
construídos, na sua maior parte, com lucros
provenientes dos negócios da madeira.
Empresas como a Samling e a Rimbunan Hijau conseguiram deslanchar através
de concessões lucrativas e abrangentes em'
seu próprio país de origem, localização de
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uma das florestas tropicais mais antigas do
mundo.
Bastante criticadas pelos conservacionistas, as .madeireiras, poderosas e apoiadas pelo governo, entraram em conflito com
-os Penans, os lbans e outros grupos étnicos
de Sarawak, e venceram em quase todos os
casos.
'Elas estão praticando o mesmo sistema em outros países atualmente', disse
Herrison Ngau, um importante ativista ecológico em Sarawak e ex-membro do Parlamento. "Se elas fizerem o que fizeram conosco, lamentamos muito."
• Sr. Presidente, quando, há cerca de dois meses, eu trazia para esta tribuna a carta de um mora- dor perdido no interior do Amazonas em que declarava a sua impotência em poder lutar contra essas
empresas madeireiras asiáticas, ·que começavam ali
a se instalar, da d~iculdade que ele tinha para regularizar as suas terras, de todos os percalços que ci~
cundavam em tomo de si, no entanto, a essas empresas a facilidade era no plano total. Agora, que a
coisa começa a tomar um ritmo mundial, trazido ao
conhecimento de toda uma população que está ligada à Internet, talvez haja uma sensibilidade maior
por partel:laqueles que estão obrigados a fiscalizar a .
matéria e não permitir que esse avanço se tome indiscriminado.
Ainda bem, Sr. Presidente, que no Ministério
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos temos um
companheiro Parlamentar, o Ministro Gustavo Krause, a quem esse problema não deve passar desapercebido. O assunto é grave e o título, por si só, Sr.
Presidente, já disse tudo: "Gigantes madeireiros
asiáticos ampliam a sua área de atuação."
Brada aos Céus, Sr. Presidente, que não exista
nada de catastrófico na notícia, mas precisamos estar atentos. ~ da nossa atenção, da nossa fiscalização e da nossa acuidade que a floresta tropical talvez não desapareça. ·
Agradeço V. Ex" a atenção dispensada.

Durante o discurso do Sr. Bemado Cabral, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney
Suassuna suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Bemado Cabral, o Sr. Ney Suassuna suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Galheiros, 2• Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao· nobre Senador Lúcio Alcântara, por
cessão do Senador. Elcio Alvares, por 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE.· Pronuncia o seg4inte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, além do caju, com seu sabor é aroma inigualáveis, o cajueiro gera a não menos saborosa e nutritiva castanha, que é, aliás, seu verdadeiro fruto e que responde pelos resultados económicos mais substanciais da agroindústria do caju.
Estimulada por uma política de incentivos fiscais desde os anos 60, a agroindústria do caju expandiu-se grandemente no Nordeste brasileiro, tanto
em termos de área cultivada, que atingiu cerca de
700 mil hectares em 1994, como em quantidade e
capacidade de beneficiamento das unidades industriais. O Ceará,. historicamente, lidera o processo,
sendo responsável por mais de 40% da produção
nacional da castanha de caju - concentrada toda no
Nordeste - e mantendo quase 90% da capacidade
de beneficiamento instalada. Destacam-se tàmbém
na produção de castanha e, em menor grau, na sua
industrialização, os Estados do Piauí e Rio Grande
do Norte.
A peculiaridade da indústria cajueira é que ela se
desenvolve desde o início voltada essencialmente
para o mercado consumidor externo. A demanda de
países de alta renda per capita pela amêndoa da castanha de caju tem sido estável e até mesmo ascendente nos últimos anos. Por essa razão, além de gerar
empregos no campo e na indústria, a exportação da
amêndoa da castanha constitui importante fonte de receita cambial, especialmente para o Ceará.
Apesar da considerável importância de que se
reveste essa atMdade agroindustrial, constata-se
que o seu potencial de crescimento económico permanece pouco explorado. O aumento da produção
de castanha ·vem ocorrendo em proporções sempre
inferiores ao aumento da área cultivada. o que indica

um decréscimo de produtividade. Podemos avaliar o
quanto pode ser melhorada a produtividade dos nossos cajuais se a compararmos à dos da Índia, maior
produtor mundial da amêndoa da castanha de caju.
No período de 1988 a 1992, a média da produtividade indiana foi 570 quilogramas por hectare, chegando a cerca de 800 quilogramas por hectare em Kerala, principal Estado produtor. A produtividade do
Ceará para o mesmo período ficou em 212 quilogramas por hectare, pouco mais de um terço da média
indiana e de um quarto da de Kerala.
Veja bem, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado-res, que a Embrapa desenvolveu um tipo de cajueiro
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não precoce com alta produtividade. E é, em grande
parte, baseada nas experiências desenvolvidas !>ela
Embrapa e nessa espécie que desenvolveu que vários países estão se tomando produtores de castanha de caju com alta produtividade, tais como o Vietnã, o México, a Venezuela. Outros países estão começando a desenvolver essa espécie, o que significa uma ameaça para o Brasil no mercado internacional, porque a nossa produtividade, como já mostrei
aqui, anda bastante baixa. Ora, erradicar esse cajueiral, para plantannos essa nova espécie, demanda bastantes recursos que, evidentemente, os produtores rurais não possuem.
Então, faço um apelo para que a União, o Ministério da AgricuHura, procure apoiar a substituição
desses cajueirais, a fim de elevar a nossa produtividade e assegurar a nossa competição no mercado
Íntemacional.
Entre as causas da queda da produtividade
cearense e nordestina temos a elevada idade dos
cajueiros, boa ·parte plantada há mais de 20 anos.
Falta, além da renovação permanente e planejada'
dos .mjuais, uma politica sistemática de apoio à cajucultura na região, introduzindo inovações tecnológicas, melhores técnicas de plantio e cultivo e a produção de melhores espécies.
Outre aspecto. de extrema importância, no que
toca à indústria do caju no Brasil, diz respe~o a sua
capacidade de beneficiamento. Tendo crescido intensamente nas décadas de 70 e 80, a capacidade
instalada das indústrias uHrapassou consideravelmente a disponibilidade da matéria-prima. O resultado é a subutilização das indústrias, s~uando-se em
tomo da metade da sua capacidade instalada. Se levarmos em conta que essas indústrias são a~men
te absorvedoras de mão-de-obra, em urna região
onde as oportunidades de trabalho são poucas, são
escassas, vamos verificar que há um interesse muito
grande em fazer com que essas indústrias possam
funcionar e, conseqüentemente, empregar grande
quantidade de mãci-de-obra, inclusive a feminina.
O grau elevado de ociosidade do potencial industrial e a ·sua constância através dos anos indicam
que deve ser adotada um política de expansão e
melhoria da cajucultura, aumentando a oferta da matéria-prima. Entretanto, como tais ações trarão resultados apenas a médio prazo, a alternativa a ser considerada de pronto é a importação de castanha de
caju in natura para beneficiamento em nossas indústrias.
Talvez cause estranheza essa idéia, levandose em conta que o cajueiro é planta nativa das terras
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brasileiras, elemento integrante das nossas paisagens e do nosso imaginário cultural. Aprofundando,
entretanto, a análise das condições do comércio internacional, veremos que a importação da castanha
de caju se impõe consistentemente como urna sólida
aHemativa, não só imediata, mas duradoura para a
agroindústria do Nordeste do Brasil.
Tendo sido levado por missionários portugueses ainda no Século XVI para a África e para a Ásia,
o cajueiro se adaptou mu~o bem às condições climáticas ali existentes. O .panorama aluai mostra nítido predomínio da cajucultura indiana, Janto em termos de área cultivada como de produção. Apesar
disso, a fndia é tradicionalmente um país importador
da castanha de caju ln natura - na verdade, praticamente o único país importador desse produto. Estabelecendo urna politica consistente e sistemática de
._(:()mpra no meneado externo, distribuídas por fontes
diversificadas na Ásia e na África, a fndia dila os
preços da matéria-prima, além de influenciar fortemente os preços da amêndoa da castanha de caju
no mercado internacional, como o maior país exportador que é.
A ociosidade instalada de beneficiamento no
Brasil contrasta com a reafidade indiana, onde há
uma estratégia global de apoio à agroindústria do
caju. Como aponta o sólido estudo dos economistas
e professores da Universidade Federal do Ceará,
Manuel de Almeida e Francisco Soares, publicado
recentemente na Revista Econõmica do Nordeste, a
capacidade subutilizada, implicando maiores custos
de produção e erguendo barreiras à modernização e
à melhoria da produtividade industrial, pode resultar
não apenas na estagnação, mas em uma séria crise
nosetor.
A baixa oferta de matéria-prima nacional e sua
irregularidade relacionada aos períodos mais agudos de seca já vem causando uma série de prejuízos aos Estados nordestinos, como o fechamento de
fábricas, desemprego, redução de renda e de arrecadação fiscal. Verificamos ainda o surgimento de
um ambiente em que há pouco incentivo e motivação para a atividade empresarial, em que minguam
os investimentos e passa a predominar a confonnação coin a situação adversa, vislumbrando-se, por
tudo isso, a possibilidade· de desmantelamento do
parque industrial.
No entanto, a agroindústria do caju continua a
apresentar um elevado potencial de crescimento; e o
Brasil pennanece tendo amplas possibilidades de
assumir um papel de maior destaque no cenário do··
comércio da amêndoa da castanha de caju. Para
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tanto, a medida de efeito imedia.to é o estabelecimento de uma postura mais atuante no mercado internacional, passando nossas indústrias de beneficiamento a importar a matérta-prima de modo regular e sistemático, com o necessário apoio creditício e
operacional por parte do Governo Federal e dos Estados.
Desse modo, haveria uma alteração em todo o
quadro presente do comércio internacional da castanha e da amêndoa da castanha de caju. Os pafses
africanos e asiáticos que produzem a castanha passariam a ter uma alternativa de mercado, não mais
permanecendo totalmente dependentes das compras indianas. A conseqüência disso seria a elevação do preço internacional da castanha de caju ln
nattira, fato que só aparentemente· poderia prejudicar nossas indústrias.
A verdade é que as caracterfsticas estruturais
das indústrias beneficiadoras da fndia e do Brasil
são bem distintas, havendo um grau consideravelmente maior de aütornatização do processo de bl!neficiamento no parque industrial brasileiro. Sendo
bem menor o custo de produção da amêndoa da
castanha na fndia, em razão do baixo investimento
em equipamentos e da menor remuneração da mãode-obra, a maior parte desse custo recai sobre a
matéria-prima, correspondendo a 77% do preço final
indiano. Como no Brasil o preço do produto final
para consumo ln natura corresponde a 55% do preço do produto final para consumo, conclui-se que o
encarecimento da matéria-prima iria afetar de forma
bem mais acentuada a produção de nosso concorrente, que detém a maior fatia do mercado. Além
disso, utilizando-se de sua capacidade instalada
ociosa, as indústrias brasileiras passariam a contar
com os beneffcios da economia de escala, na medida em que uma série de custos permaneceriam
constantes.
É bom frisarmos que importação da castanha
de caju pela indústria de beneficiamento nordestina,
da qual já houve uma experiência bem-sucedida,
mas limitada em 1994, terá sempre um caráter complementar. em relação à produção interna. As condições para se adquirir a matéria-prima nos Estados
nordestinos são e continuarão sendo bem mais favoráveis do que nos pafses africanos, parceiros preferenciais para o comércio internacional. Por outro
lado, a valorização da castanha de caju ln natura,
ocasionada pela entrada do Brasil como novo país
importador, aumentaria a retribuição do produtor primário nacional, estimulando tanto o aumento da
área cultivada quanto a melhoria da produtividade.

a
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Além da produção da amêndoa de castanha, a
agroindústria do caju oferece opções de diversificação que podem se tomar bastante relevantes do
ponto de vista econõmico, na medida da exigência
do mercado. É o caso do líquido da castanha de
caju, produto que teve ampliado o seu leque dé utilizações, podendo recuperar o tradicional lugar de gerador de recena para o setor. Sucos, doces e refrigerantes são outros produtos, cuja demanda pelo mercado interno vem crescendo sensivelmente.
Por essas razões,·S~ e Srs. Senadores, entendemos que são excelentes as perspectivas para
a agroindústria do caju no Brasil, desde que conjuguemos à capacidade de iniciativa no setor o necessário apoio institucional. Esse apoio deve se direcionar, por um lado, para a busca da produtividade no
cultivo, através de assistência técnica e da extensão
rural. Por outro lado, deve-se buscar a formulação
de uma pol~ica sistemática de importações, compatibilizada com a produção interna e que estabeleça
laços sólidos regulares de parceria intélmtcional.
Em ambas as frentes faz-se necessária a abertura
de linhas de crédito, voltadas para o incremento da
produção agrfcola e industrial.
Não é por· ser essa atividade essencialmente
nordestina, e predominantemente cearense, portanto de efeito muito localizado, que deva o Governo
Federal e o Ministério da Agricultura ignorar o seu
interesse para a população do Nordeste e, particularmente, do Ceará, em grande parte dependente
desta atividade agroindustrial.
Sr. Presidente, com certeza, nosso Pafs muito
terá a ganhar com a expansão das atividades económicas em tomo do caju e da castanha, produto
genuinamente brasileiro, cujo cultivo e consumo se
difundiram pelo mundo. Ganhará com o aumento de
empregos, sobretudo no campo, de que tanto carece
o povo do nosso Nordeste. Ganhará com o aumento
da receita cambial. Ganhará mostrando competitividade agrícola e industrial, provando que temos condições de enfrentar, com brio, o entrelaçamento comercial cada vez maior entre os pafses.
Muito obrigado.

e

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, que
disporá de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, não bastassem os crõnicos problemas
que atormentam a vida do povo do Estado do Acre,
outros aparecem e se destacam com freqüênciã;
como esse tenebroso surto de raiva canina, que já
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matou diversas pessoas, deixando· populações inteiras em estado de quase pânico.·
Denunciar a situação, bem o sei, traz o perigo
de acusações descabidas, como a de estar •explorando q_ período eleitoral" - mas a omissão representaria, ar sim, um pecado ético, social, polrtico e
parlamentar. E omissão, graças a Deus, nunca foi a
marca de minha vida pública; ao contrário, jamais
deixei de registrar e exigir soluções, quando os
acreanos sofrem ou se vêem golpeados nos legítimos direitos à vida e ao bem-estar junto às famffias.
Foi o que fiz no último dia 16, quando assomei
a esta tribuna para dar à Nação, através de seus
representantes, a triste notícia da morte do menino
Wenblenson Souza Araújo, de oito··anos, vitima do
ataqúe de um cão raivoso dois meses antes. A dor
dos familiares se viu mais aguda· quando as autori-dades sanitárias decretaram que· a uma funerária
fosse lacrada, remetendo o corpo . diretamente do
necrotério do hospital para a sepultíJra, o que impediu as tradicionais cerimônias de velório e a despedida dos amigos.
'
: Denunciei, ainda, citando reportagem do jornal
A Gazeta, que •a morte do menino poderia ter sido
evitada, porque, quando foi mordido, a médica passou medicação antitetãnica e Benzetacil, mas ele
não tomou porque não havia no dia. •
E, penetrando mais fundo na origem das mortes, lembrei à sociedade acreana que o problema,
como um todo, deriva da falta de estruturas permanentes e confiáveis de prevenção e combate à raiva
canina, doença transmissível e fatal para os seres
humanos. Registrei, então, que existia um canil público em Rio BrancO - uma instalação precária e mal
conservada, mas havia um canil em Rio Branco!
Sucede que aquele canil, ao invés de ser consertado, foi destruído.
A desculpa apresentada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco para desativar o canil tem duas
partes: a primeira se prende à precariedade das instalações; a segunda, envolve a construção posterior,
ali, de uma escola pública.
Ora, Sr. Presidente, se estava mal conservado,
deveria ter sido consertado e melhorado; e para a
construção d.e escolas públicas, existiam muitas outras áreas disponíveis.
O fato é que só agora, depois que importantes
vidas foram cortadas pelo surto de raiva, a Prefeitura
Municipal se volta efetivamente para o problema, estabelecendo mecanismos "preventivos•, construindo
um novo canil no lugar do que foi demolido pela própria administração municipal. Isso, evidentemente,
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não trará de volta as pessoas vitimadas pela doença, ou seja, a sociedade tem o direito de cobrar das
autoridades as mortes pranteadas e que poderiam.
ter sido evitadas.
Recebi correspondência do Ministério da Saúde, assinada pelo Chefe da Assessoria Parlamen'tar,
dando conta das providências e das investigações
determinadas· pelo Ministro Adib Jatene, com louvável senso de responsabilidade, mostrando a seriedade e a presteza com que procedeu às mesmas.
O ofício do Assesso't Mário Maia é a capa de
um relatório assinado pelo Diretor de Coordenação
Nacional de Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentes- Cenepi, que tem o seguinte teor.
"Informo a V. S" que a Fundação Nacional de Saúde - MS - através da Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e
Animais Peçonhentes - Cenepi, vem acompanhando e apoiando o Estado do Acre,
principalmente a cidade de Rio BrarTco,'para
que o mesmo possa, em um curto espaço
de tempo, reverter a situação crítica por que
passa ein relação aos casos de raiva humana que vêm sendo detectados no Estado.
As atividades desenvolvidas pela
CNCZAP/Cenepi/FNS, até o momento, junto
ao Estado do Acre, foram as seguintes:
1 - Visitas para levantamento da situação epidemiológica da doença e apoio técnico, nos meses de janeiro, fevereiro, março e
junho;
2 - Repasse de recursos financeiros
para a CRIFNS/AC para as atividades de vigilância epidemiológica da raiva no montante de R$9.314,70;
3 - Repasse via convênio com a Prefeitura de Rio Branco, em abril de 1996, de
R$392.353,75 para construir e equipar o
Centro de Controle de Zoonoses, sendo
que este se encontra em fase final de construção;
4 - Financiamento da campanha de
vacinação anti-rábica animal, a ser realizada
em setembro do corrente, através de convênio com o Estado do Acre, no valor de
R$44.227,00 e Prefeitura de Rio Branco no
valor de R$28.469,10 e estes em fase de
conclusão para o repasse dos recursos.
Informo ainda que segue anexa ficha
epidemiológica do sétimo e ú~imo caso de
raiva humana ocorrido em 14/08/96 confor:·
me solicitação feita.
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A CNCZAP/Cenepi!FNS está à inteira
disposição dessa AssesSoria para as infor-·
mações que, porventura, julgue necessárias.
Atenciosamente,
Clá!!dio do Amarai Júnior
Diretor do Cenepi"
Essa ficha médica do menino Wenblenson é
um libelo contra as condições em que o surto d.;, raiva canina vem se desenvolvendo no Estado do
Acre. No dia 15 de maio, ele foi atendido na Fundacre, com um ferimento profundo que atingiu simultaneamente as regiões da cabeça e do pescoço. Em
14 de agosto, já quando a doença atingia nfvel de irreversibilidade, voltou a ser atendido, mas nada
mais havia a ser feito- e ele morreu no dia seguinte.
A pesquisa sobre tratamento profilático é terrível:
- não havia tomado vacina anti-rábica anteriormente à
internação em agosto; não tomou_ a vacina no perfodo de internação; não recebeu qualquer dose de soro. .
As observações ferras pelo hospital e confirmadas pela
mãe do menino indicam que ele fõra levado ao hospit;tl
e atendido por uma médica, a qual, todavia, "não encaminhou o paciente à Vigilância Epidemiológica nem
fez o esquema de vacina".
Aí, a sucessão de erros, omissões, falhas, ca- ·
rências e irresponsalbilidedes que marcaram o aten- ·
dimento do menino no hospital mantido pelo Governo Estadual.
As culpas da Prefettura Municipal de Rio Branco vêm em outro item, "dados do animal agressor",
como se vê: "espécie: canina; condição do animal:
desaparecido; modo de ocorrência da agressão: animal com comportamento atterado; agressão provocada: sim; raivoso clínico: ignorado; confirmado por
laboratório: não; vacinado: ignorado".
Todos os registres feitos oficialmente pela repartição competente do Ministério da Saúde comprovam as denúncias formuladas nesta tribuna: a destruição do canil existente, pela aluai Administração
Municipal de Rio Branco, veio acabar com a única
10-rmaaecontroleae animais
i>rincipalmi:mte, de animais suspeitos de doenças como a raiva; a
demora na construção de um novo centro de controle e combate às zoonoses ocasionou o surto que
hoje infelicita os lares da Capital do Acre; e só agora, no final do atual período administrativo, é que se
constrói, às pressas, um novo canil municipal.
Eu sei- e deixei isso muito claro, no início deste pronunciamento - que vou sofrer as habituais
acusações de estar fazendo promoção política, devido ao período eleitoral que hoje vivemos. Mas sei,
também, que o povo acreano jamais perdoaria uma
atitude dúbia, de omissão, ante a gravidade do fato.

vaalose,
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, Não fosse. a sensibilidade do Ministro Adib Jatene, hoinem que tt<mra suas raízes acreanas, e difiCilmente terfamos as providências e os recursos voltados
para a reconstrução do que foi destruído pela Prefeitura de Rio Branco, Eu e S. Ex" pertencemos a Partidos
dHerentes, mas, somos, acima de tudo, acreaniís e ter110!l amor e respeito pela nossa terra; ou seja, não há
divergência pçlftica que nos separe, quando está em
causa a vida dç povo do meu Estado.
O Ministro:Adib Jatenedá, também, uma lição de
grandeza à tod9:> os twme[IS públicos deste País: ao
invés de procurar intenções menores, inexistentes,
mandou apurar, corrigir e construir as soluçõas para
impedir que o problema se agrave e se prolongue.
Resta esperar, agora, que o investimento feito
pelo Ministério. da Saúde na prevenção e no combata à raiva não acabe prejudicado, novamente, quer
pelo d!!sinteresse quanto à manutenção das instalações, quer seja pela irresponsalbiljdade de demolir
centros médicos sanitários capazes de salvar vidas.
Era q que eu tinha a dizer, Sr. Presiêlente.
.
O Sl'l. PRESIDENTE {Renan Calheiros) Prorrogo, de ofício, a Hora do Expediente, por 15 minutOs, para atender às inscrições dos Senadores
Romeu Tuma, C.!15ildo Maldaner e Pedro Simon.
C:Oncedo a palavra ao Senador Casildo Malda_ner, S. Ex1 dispõe de 5 minutos.
·
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o .seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Câmara
deve votar hoje uma proposta no sentido de beneficiar equipamentos de importação, produtos nacionais pal'!l exportação bem como isentar alguns tributos, a fim de que possamos concorrer no mercado
internacional.
Ventio à tnbuna de$ casa em função do que
está ocorrendo na Câmara, nesta tarde, e pela premência do assunto. Tenho, inclusive, anotações em
que as famt1ias brasileiras, principalmente aquelas que
ganham até dois salários mínimos, estão gastando

cerca de 4V% de seu saiário só oom âiimêfrtãçãõ.
COm essa medida, naturalmente, vamos ajudar
a levantar a pirâmide social daquela população que
menos ganha no Brasil, a fim de que consuma mais
alimentos. Ou seja, vamos baratear, em parte, o seter de alimentos no País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre as distor.
ções que o sistema tributário brasileiro apresenta,
talvez nenhuma seja tão perversa quanto a significativa taxação que recai sobre os alimentos.
·Em um País .gue se sobressai por sua péssima
distribuição de renda, é inaceitável que a cobrança
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de tributos venha a contribuir para acentuar as diferenças, tomando os pobres ainda mais pobres. Ao
contrário da universalmente preconizada progressiviçlade na incidência dos tributos, temos no Brasil uma
tributação regressiva: os impostos que incidem diretamente sobre as pessoas ffsicas de maior capacidade contributiva têm pequena expressão no total
da receita fiscal. A maior parte da receita advém de
tributos que são repassados ao valor dos produtos,
onerando o consumidor final, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados
JPI. Os mais pobres, sem capacidade de poupar,
tendem a consumir tudo o que ganham, dispendendo assim mais em tributos do que os ricos, proporcionàlmente aos seus rendimentos.
Os alimentos se destacam, entre os produtos
onerados por tributos indiretos, per sua importância
na composição das despesas da população mais
pobre. As familias brasileiras com renda mensal de
até dois salários mínimos gastam com alimentação
cerca de 40% do que ganham, proporção que vai
decrescendo à medida que aumenta a renda. Eliminar ou reduzir drasticamente os impostos agregados
ao preço dos alimentos teria, assim, efeito considerável no sentido de melhorar a distribuição da renda
nacional.Na maioria dos países, sejam mais ricos ou
mais pobres que o Brasil, foram tomadas medidas
para reduzir o efeito regressivo de impostos do tipo
valor agregado, equivalentes ao ICMS brasileiro, por
meio da seletividade de sua incidência sobre diferentes produtos. Bens cujo consumo é julgado essencial têm sua alíquota reduzida ou são isentados,
em contraposição àqueles considerados supérfluos,
freqüentemente sobretaxados.
Alimentos básicos são considerados bens de
consumo essencial na maior parte dos países, muitos dos quais não apresentam um quadro de aguda
desigualdade social nem tampouco contingentes de
sua população vivendo no limiar da miséria absoluta.
Esses ali'!'Jentos fazem jus, assim, a uma taxação
favorecida. Excelente estudo do economista Luiz Arruda Villela, publicado em recente número da revista
Avicultura &·Suinocultura Industrial, analisou o comportamento de 28 países no que se refere à tributação dos alimentos consumidos por sua população.
Portugal, Reino Unido, Irlanda, Hungria, Chipre e
México adotam a alíquota zero para alimentos básicos. Com essa técnica, garante-se a total exoneração do Imposto sobre Valor Agregado, ocorrendo a
devolução do imposto eventualmente pago nas ela-
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pas anteriores de produção e comercialização. Outros países, entre os quais nossos vizinhos Colômbia, Paraguai, Peru e Venezuela, utilizam-se do procedimento de isenção para produtos alimentícios selecionados.
· · ·
Por fim, a imensa maioria dos países que' taxam os alimentos básicos, fazem-no através de alíquoias consideravelmente redUzidas. O imposto padrão de 14% cobrado na Alemanha cai pela metade
para os alimentos essenciais listados. Na França, a
alíquota incidente sobre aHmentos para consumo humano, com exceção de poucos itens, é reduzida de
18,6% para 5,5%. A alfquoi!Í do Imposto sobre Valor
Agregado na Turquia, de 15%, cai para 8% quando
incide sobre alimenros básicos; sendo especialmente
reduzida para 1% no caso de produtos essenciais para
o-preparo dos pratos populares. Em vários desses países, a redução ou isenção concedida para os alimentos estende-se igualmente aos insumos agropecuários. A importância relativa da agricultura no Produto
Interno Bruto não tem sido empecilho para que diversos países reduzam ou mesmo eliminem a taxação
dos gêneros alimentícios, como se observa pelos
exemplos da Hungria, Turquia, Irlanda e México.
No quadro internacional, o Brasil representa
uma das raras exceções de países que não se preocupam em reduzir, de modo sistemático, os tributos
incidentes sobre a alimentação. As diversas disposições dos Estados e do Conselho Fazendário que
tratam do JCMS não têm demonstrado uma clara
vontade política de combater o grave problema da
desnutrição endémica em nosso meio.
É bastante difícil determinar o peso da carga
tributária na composição do preço dos produtos, sabendo-se que praticamente todos os tributos existentes em· dada economia acabam tendo algum impacto sobre os preços pagos pelo consumidor. O
que dizer do verdadeiro emaranhado de impostos,
taxas e contribuições que compõem o sistema tributário brasileiro?
De qualquer modo, podemos afirmar, considerando apenas os tributos que apresentam um impacto direto na comercialização, que, no Brasil, a carga
tributária constitui, em média, 22% do preço dos alimentos básicos, atingindo o percentual de 32,7% no
caso dos produtos industrializados. Além do ICMS,
destacam-se os efeitos do PIS, da COFINS e da
Contribuição Previdenciária.
Não podem ser ignoradas as conseqüências
da aplicação desses tributos na diminuição do consumo de alimentos em um pais onde grande parte
da população passa fome. Que outra medida teria
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um mais rápido e espetacular resultado no combate
à fome do que a redução em um quinto no preço da
alimentação? Com esse reajuste tributário, seria promovida uma significativa distribuição de renda e futuros gastos com a precária saúde de nosso povo
seriam evitados.
As indústrias de suinocultura e avicultura asseguram que muito podem contribuir para a melhor alimentação dos brasileiros se lhes forem retirados os
entraves que têm tolhido sua produção. Afinal, o
Brasil já se destaca internacionalmente no setor,
produzindo anualmente 4 milhões de toneladas de
carne de frango, 1,4 bilhão de dúzias de ovos e 1,4
milhão de toneladas de carne suína. A exportação,
de tão vital importãncia para nossa economia, tampoucO tem sido deixada de lado: o Brasil é o 4°
maior exportador de frangos do mundo, com 420 mil
-tonelada!; embarcadas em 1995.
Em seu papel de estimular o crescimento da
produção, o Governo Federal deve estar atento para
as potencialidades das indústrias de avicultura e suinocuHura, tanto no mercado interno quanto no exter~
no. Quando são direcionados bilhões de reais para
socorrer os bancos, através do Proer, é mais do que
justo criar um programa de financiamento a um setor
produtivo que apresenta reais perspectivas de crescimento, além de fornecer à população a proteína
animal, de fundamental importãncia para a alimentação humana.
No enlanto, o custo acrescido pelos tributos, seja
nas diversas etapas de produção, seja na comercialização, tem se constituído em um peso injustificável. As
conseqüências de uma redução na carga tnbutária sobre os alimentos se farão sentir rapidamente, proporcionando aumento de consumo e, logo, maior produção, gerando considerável contngente de empregos
no campo e na indústria alimentícia.
Não se justifica o custo operacional da cobrança de tributos, nem muito menos o alto grau de desperdício no retomo desses recursos em prol dos
contribuintes, quando podem ser obtidos incontestáveis benefícios sociais com sua extinção. O res·
gale da secular dívida social relativa à fome não
mais pode ser adiado, sob o risco de tomar frágil e
inócuo todo o desenvolvimento económico e político
alcançado em nosso País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, felizmente há
boas perspectivas quanto à atenuação do peso da
carga tributária sobre a alimentação dos brasileiros.
A proposta de emenda constitucional de reforma tributália, tramitando presentemente na Câmara dos
Deputados, toma obligatória a seletividade do ICMS,
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em função da essencialidade dos bens. APesar da
polémica existente sobre a reparlição das competências entre os Estados e a União, devem ser ressaltados outros pontos positivos da proposta, como a não
incidência do ICMS sobre insumos agropecuários e
sobre quaisquer produtos exportados. Manter e"sses
pontos do projeto original já representará um significativo avanço no sentido de incentivar a agropecuália e as indústoias alimentícias e baratear os alimentos. Devem ser analisadas com seriedade emendas
apresentadas ao projeto.que ampliam medidas propostas originalmente, como as que visam a assegurar a isenção tributária da cesta básica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o novo ordenamento tlibutálio da economia brasileira, clamado por
dfferentes setores da sociedade, deve ser instrumento para uma melhor distlibuição de renda no
País e para maior eficiência e competitividade do seter produtivo. Esses objetivos são especialmente
convergentes no que se refere ao estímulo à produção de alimentos, tanto no setor primário ·corno na
indústria. A garantia de alimentação boa e barata
para o povo brasileiro representará um passo gigantesco para a superação de nossos sélios problemas
sociais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
.. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. S.
Ex" dispõe de 5 minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu não podelia deixar
de fazer uma comunicação à Casa sobre ato realizado na Presidência da República, hoje, às 11 h30min.,
em que Sua Excelência agraciou membros da Justiça por terem, num ato de coragem, investigado, punido e recuperado valores para a Previdência Social.
Tal ato contou com a parlicipação do Ministro
da Previdência Social, do Presidente da República,
de válios membros do Poder Judiciário, de Senadores e Deputados.
Os juízes agraciados são: Newton Dorestes
Baptista, AntOnio Carlos Amorim, José de Lisboa da
Gama Malcher, Maria Helena Cisne Cid.
Será que alguém, Senador Bernardo Cabral,
deve ser agraciado por cumplir com a sua obrigação
de julgar e punir responsáveis por climes?
Neste caso, há uma dose especial de coragem dos juízes que passaram a investigar os seus
Pares, condenando-os por participarem de quadrilhas que fraudaram em alguns milhões a Previdên--·
cia Social.
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Parecer sobre a Medida Provisória. n" 1.506-3, de 16

de agosto de 1996, que •Altera a legislação do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro".
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas CQrdiais saudações,
Atenciosamente, Fernando Gabelra, Uder do PV.
OF/GAB/1 N° 647
Brasflia, 26 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Depiltados Maroelo Teixeira e Confúcio Moura para
integrarem, respectivamente, na qualidade de .Titular
e· S'uplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1.515, de 15 de
agosto de 1996, em minha substituição e do Deputado Geddel Vieira Uma.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.- Deputado Mlchel Temer, lfder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC.
OF[CION°1004-L-BL PARLJ96
Brasflia, 26 de agosto de 1996
: Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo a Vossa Excelência que o Deputado Augusto Viveiros passa a
fazer ·parte, como membro suplente, da Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
n• 1.475-17; de 1° de agosto de 1996, que •Altera as ··
Leis n•s 8.019, de 11 de abril de 1990 e 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências", em
substituição ao Deputado Carlos Alberto.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar.
OF[CIO N°1006-L-Bl. PARLJ96
Brasma, 26 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo a Vossa Excelência que o Deputado José Carlos Vieira passa a
fazer parte, como membro titular, da Comissão Mista
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n•
1.493-8, de 8 de agosto de 1996, que "Dispõe sobre
os fundos .que especifica e dá outras providências',
em substituição ao Deputado Carlos Alberto.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar.
OFfCIO N2 1008-l-Bl. PARL196
Brasflia, 26 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo a Vossa Excelência que o Deputado Ayres da Cunha passa a fazer
parte, como membro titular da Comissão Mista desti-
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nada a emitir parecer à Medida Provisória n" 1.505-5, de
8 de agosto de 1996, que 'Altera os arts. 2!', 4•, SOe 7"
da lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que ãspõe
sobre a contratação por tempo determinado para '91ender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, e dá outras providências", em substituição ao
Deputado carJos Alberto.
Atenciosamente; - Deputado Inocêncio Oliveira, líder do Bloco Parlamentar.
OFfCIO N°101ó-L-BLPARiJ96
Bresma, 26 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo a Vossa Excelência que o Deputado Álvaro Gaudêncio Neto
passa a fazer parte, corno membro titular, da Comis~o Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1.515, de 15 de agosto de 1996, que •Altera
o limite de dedução de que trata o § 2° do art 1• da
lei n• 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à alividade audiovisua~ e dá outras providências", em substituição ao Deputado
Carlos Alberto.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Serão feitas as indicações soficitadas.
·
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidos os seguintes
OF. PSDBII/N° 1706/96
Brasma, 27 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Firmo de
Castro pelo Deputado Mário Negrornonte, corno
membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a analisara Medida Provisória n°1.483-15/96.
Deputado Ubiratan Aguiar, Vice lfder do
PSDB.
OF. PSDB/1/N°1.706/96
Brasma, 27 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Antônio
Carlos Pannunzio pelo Deputado Firmo de Castro,
como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista destinada a anafisar a Medida Provisória n•
1.483-15/96.
Deputado Ubiratan Aguiar, Vice - lfder do
PSDB.
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Infelizmente, não tenho em mãos todos os dados, mas o resumo dessas fraudes indicam 33 condenações, com recolhimento à cadeia - estão presos,
encarcerados -, algumas dezenas de inquéritos, rogatórias eo'1 andamento, cerca de 16 milhões de dólares
paralisados na cidade de Miami, para julgamento ainda
este mês, a fim de que sejam devoMdos aos cofres da
Previdência, mais de um milhão de aposentadorias
fraudulentas -e disse o Ministro da Previdência- com
uma economia de mais de um bilhão de reais, se elas,
realmente, forem confirmadas.
Acredito que este Senado, além da participação no ato, deva registrar nos seus Anais as homenagens aos jufzes que tiveram a coragem de buscar,
no seu próprio Corpo, aqueles que participaram das
fraudes contra a Previdência.
A Jufza Magistrada, Dr" Maria Helena, ao agra-decer em nome dos outros, disSe que essa decisão
demonstra uma preocupação com o idoso, com o
aposentado, que, amanhã, não sofrerá com a falta
do pagamento da · sua aposentadoria pelos cofres
públicos.
'
: E pedi ao Presidente da República que continue a fazer o que vem fazendo: que a tecnologia e a
modernidade do Estado Brasileiro se voltem para os
idosos e os menores. Assim, em breve, o Brasil será
um Pafs realmente voltado para a paz da sociedade,
que pune e expurga dos seus quadros os canalhas,·.
que, permanentemente, tentam fraudar os cofres públicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 788, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos temos do Art. 336, b, do RISF, requeiro urgência, para o PRS N• 87/96, decorrente da aprovação na CAE do OFÍCIO "S" N2 75, de 1996, do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminhando ao· Senado Federal solicitação da Prefeitura
Municipal de São Paulo (SP) para emitir Letras Rnanceiras do Município de São Paulo - LFfMSP,
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida
mobiliária vencível no 2• semestre cfe 1996.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Ep:tãdv Cefeteiia - Romeu Tuma - Nilson Kleinubmg- Carlos Bezerra- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -O
1uerimento lkJo será votado após a Ordem do Dia,
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na forma do disposto no art. 34o, inciso 11, do Regimento Interno do Senado Federal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido e aprovado o seguinte

.,

REQUERIMENTO N2 789, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

56, Inciso 11, da ConstituiÇão Federal, combinado com
o art. 43, Inciso 11, do Regimento Interno do Senado
Federal, licença para tratar de assuntos particulares,
totalizando um período de 121 (cento e vinte e um)
dias, a partir de 29 de agosto do corrente ano.
Nestes termos,
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. ~
Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) Aprovado o requerimento, fica concedida·a lfcença
solicitada.
A Presidência tomará as providências necessárias à convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
sessão anterior, foi lido o Requerimento n• 784, de
1996, de autoria do nobre Senador Esperidião Amin,
solicitando, nos termos do art. 56, inciso 11, da Constituição Federal, combinado com o art. 43, inciso 11,
do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para tratar de interesses particulares, a partir de 26
do corrente, pelo prazo de 121 dias.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada
A Presidência tomará as providências necessári<l!l à convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.
São lidos os seguintes
OFIFG N° 194196
Brasília, 20 de agosto de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular~
do Deputado Gilney Viana (PT/MT), como Suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
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O SR. PRESIDENTE {Renan .Galheiros) - Serão feitas as substituições solicitadas.

o ·sr. ·Renan Calheiros, 2• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-pada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgota·
do o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 67 Srs. Senadores.
Passa-se à

.. ORDEM DO. DIA
Item único
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado (apresentado pela
Comissão Especial oomo cqnclusão de seu
Parecer n• 415, de 1996) ao Projeto de Lei.
da Câmara n• 73,de 1994 (n• 3.710/93, na
Casa de origem), que institui o Código de
Trânsito B~ileiro, tendo.
,.
Parecer, sob n• 467, de 1996, da Ctr.
missão Especial, sobre as emendas apresentadas no turno suplementar.

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador Bcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES {PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's.
e Srs. Senadores, houve uma reunião de Uderes no
sentido de dar um volume .maior aos destaques. E
está sendo marcada uma reunião pâiâléra; para todos os Srs. senadores interessados no Código Nacional de Trânsito, para discutirmos destaque por
destaque.
Vamos requerer agora, formalmente, a V. Ex",
o adiamento da votação do Código Nacional de
Trânsito para amanhã, para .que os Senadores discutam os seus destaques, que estão sendo apresentados agora à Mesa •.
Vai ser formalizado o requerimento que os Lf.
deres vão.encaminhar a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE - (José Samey) - A
Mesa aguarda o requerimento de V.Ex".
O SR. ·EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy pela
ordem.
O SR. EDUARDO SUPUCY {PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, enquanto se procede à ooleta de
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assinaturas, eu gostaria de informar à Casa sobre o
requerimento que foi aprovado na Comissão de Assuntos Eoonômicos para a realização de um debate
sobre a questão da terra, da reforma agrária, para a
qual estão sendo convidados os Presidentes da
Confederação NaCional· da Agricultura, da Conlag,
da Sóciedadi3. Rural Brasileira, da Coordenação do
Movimento dós Sem-Terra, das Cooperativas de Reforma Agrária. · · ·
·
Em vista do objetivo de se garantir o interesse
e a presença. de todos os Srs. Senadores, resolvemos, em comum acxirdo
Os Sr8. Senadores e
com o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Senador Gilberto Miranda, realizar esse. debate ·na terça-feira, dia 19 de. novembro; portanto,
logo .àpós o resultado ·das eleições do primeiro turno.
Assim, todo o Senado Federal poderá concentrar as
suas atenções nesse debate.
DesSa. forma, Sr. Presidente, ficou adiado para
o dia 19 de novembro, às 1Oh, a reunião conjunta da
ComiSsão de Assuntos Eoonômicos ·e de Ass~:~ntos
Sociais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
a Ordem. do Dia·
· · A discussão da matéria, em turno único, foi encerrada na sessão deliberativa ordinária de 25 de julho último.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan
Calheiros.

ooin

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 790, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do
Regimento Interno do Senado, destaque para votação em separado do inciso III, art. 20, do PLC n• 73,
de 1994, Substitutivo da Comissão Especial do Senádo.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Joel de Hollanda - Edlson Lobão - Hugo Napoleão.
REQUERIMENTO NO 791, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do
Regimento Interno do Senado, destaque para votação em separado do inciso IV do ar!. 20 do PLC n~
73, de 1994, Substitutivo da Comissão Especial do
Senado.

-
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Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Joel de Hollanda- Edlson Lobão.
REQUERIMENTO N• 792, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea .b, do
Regimento lntemç do Seriado,. deStaqu!l: páià votá;
ção em separado do inciso VIII <lo art. 20 do PLC n•
73, de 1994~ ·súbstítutivo da Comissão ESpeCial cio
Senado.
Sala das Sessões, 27 de agosto ·de _1_g;9.6, Joel dÚioiianda
··
·
.
. .,... Edison
. .LObão.
'
. REQUERIMENTO N° 793, DE 1996

Senhor Presidente,· · · · ' · · · ·

. Requeiro, nos terinos·do art. 312, alfrreê\-~. CJ:o
Regimento Interno dó semidó, destaque! paia vota- ção em separado do inciso IX'dó art. 20 do PLC n•
73, de 1994, Substitutivo da Comissão Especial do
seriado.
' ..• ' '... . . . .- . . . . . '.'.
Sala das" sesSões, 2? de· a.Qosto de 1 996. Joel de Hollanda - Edison Lobão:
REQUERIMENTO N• 794, DE 1996 ·. ::

ção em separado do art. 311 do PLC n• 73, de 1994,
Substitutivo da Comissão Especial do Senado.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Joel de Hollanda - Edlson Lobão.
REQUERIMENTO N° 797, DE 1996

'

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alínea b, do
Regimento Interno do Senado, destaque para votação em separado do art. 334 do PLC n• 73, de 1994,
Substitutivo da Comissão, Especial do Senado.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Joel de Hollanda- Edison Lobão•
REQUERIMENTO N• 798, DE 1996
Senhor Presidente, ·
Requeiro, nos termos do art. 374, inciso XII do
Regimento Interno, Destaque para Votação em Separado, da Emenda n• 8 oferecida ao Substitutivo do
PLC n• 73194.
Sala das Sessões, 27 de agosto de. 19,96. Senador Jader Barbalho.
REQUERIMENTO N° 798-A, DE 1996

· Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, alfnea b,' do
Regimento Interno do Senado, destaque para votação em separado do'parágrafo ünico do art. 21·do
PLC n• 73, de 1994, Substitutivo da Comissão Especial do Senado.
· Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Joel de Hollanda - Edison Lobão

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dÓ art. 374, inciso XII do
Regimento Interno, Destaque para Votação em Separado, da Emenda n• 8 oferecida ao Substitutivo do
PLC n• 73194.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Senador Jader Barbalho - Sérgio Machado - Elcio Alvares.

REQUERIMENTO N° 795, DE 1996

REQUERIMENTO N° 799, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado, do parágrafo único do
art. 21 do Substitutivo do Senado ao PLC/73/94.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro Destaque para Votação em Separado da Emenda n• 11 de minha autoria, oferecida
ao art. 10 do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.

Justificação

o

dispositivo contido no parágrafo único, pretende retirar do órgão rodoviário da União, ou seja,
do DNER, as competências arroladas no inciso VI o
que se configura uma contradição, uma vez que as
mesmas atribuições são gaoantidas aos órgãos estaduais e municipais correspondentes. Assim, para
manter a coerência, pretende-se com o destaque retirar este dispositivo do projeto.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. José Eduardo Outra, Líder do PT.

REQUERIMENTO N° 800, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro Destaque para Votação em Sepa·rado, da Emenda n• 11, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.

REQUERIMENTO N° 796, DE 1996

Justificação

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do ar!. 312, alínea b, do
Regimento Interno do Senado, destaque para vota-

Trata de Emenda com proposta de alteraçãQ
da composição do Contran que o Senhor Relator sugeriu o não acolhimento afirmando em seu Relatório
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que a mesma conflita com os demais dispositivos e
a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito adotado
no Substitutivo, entretanto, não explicitou quais conflitos.·
Assim, insistimos na importância da aprovação
da Emenda n• 11 , com base na sua justificação, reafirmando que as presenças dos Conselhos de Trãnstto
dos Estados e do Distrito Federal na composição do
Contran, CÓnferirá maior representatividade ao Colegiada Nacional uma ve,z que os ~mos, além de
suas. qompetênc.ias no~ativas,
constttuídos pelas
Polícias· Militares e por todos os órgãos executivos de
trânsito e rodoviários cioS EStados e dos Municípios.'
Entendemos, ainda, que o Contran, Colegiada
da estrutura do Governo Federal, coordenador do
sistema e com poderes normativos, deve continuar a
merece(em sua composição as presenças das enti-dades privadas e, também, de órgãos públicos que
aluam no trânsito dos Estados
dos Municípios,
mas .qui:) tenha um mínimo de prevalência da representação da União:
·· ·
.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. .:. Rol
mefoJucá.
·

sã6

e

REQUERIMENTO N• 801, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art 374, inciso XII do
Regimento Interno, Destaque para Votação em
parado, da Emenda n• 29 oferecida ao SubstitutiVo
do PLC n• 73/94.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996 - Senador Jader Barbalho.

se- ·

REQUERIMENTO NO 801-A
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 374, inciso XII do
Regimento Interno, Destaque para Votação em Separado, da Emenda n• 29, oferecida ao Substitutivo
do PLC n• 73/94.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Senador Jader Barbalho - Sérgio Machado - Elcio Alvares.
REQUERIMENTO N• 802, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 38, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
O Senhor Relator recomendou o não acolhimento da Emenda n• 38, que tem a finalidade de dar
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à Polícia Rodoviária Federal a competência de fazer
a fiscali~ação, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas com base em intrações por excesso de peso apuradas por meio de balanças· móveis, justificando em seu Parecer que na estrutura
da divisão de competências adotada pelo SubSíitutivo já confere poderes mais amplos à Polícia Rodoviária Federàl do que aos órgãos e entidades rodoviárias (DER e DNER). Dotar-se a PRF de mais
competência é possibilitar um conflito de atribuições
inconveniente e desnecesário, pois o controle e fiscali~àção relacionados com o excesso de peso e dimensões dos veículos, estão previstos no inciso IX,
do art. 21 do Substitutivo, concluiu.
. . A importância na. aprovação da Emenda n• 38
se justifica pela prática operacional para coibir a impunidade, quando os infratores que burlam a fiscali~ação de verificação do peso das cargas transportadas nas chamadas praças de pesagem (balanças fiX<!S) operadas pelos órgãos rodoviários, criando rotas de fuga, poderão ser surpreendidos pelã aÇão da
Polfcia Rodoviária Federal que atuará fazendo a pesagem dos veículos corri o uso de balanças móveis.
Aprovar a Emenda n• 38 não significa simplesmente dotar a PRF de mais poderes, assim como
não representará conflito de competências com o órgão rodoviário Federal, conforme acima demonstramos. É uma necessidade para ao exercício de uma
fiscali~ção dinâmica, complementar, contra os infratores que estão destruindo as nossas rodovias ao
transttar com seus veículos com excesso de peso.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. Elcio
Alvares- Sérgio Machado- Jader Barbalho.
REQUERIMENTO N2 803, DE 1996
Senhbr Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 38, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n" 73, de 1994.
Justificação
O Senhor Relator recomendou o não acolhimento da Emenda n• 38, que tem a finalidade de dar
à Polícia Rodoviária Federal a competência de fazer
a fiscalização, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas com base em infrações por excesso de peso apuradas por meio de balanças móveis, justificando em seu Parecer que na estrutura
da divisão de competências adotada pelo Substitutivo já confere poderes mais amplos à Polícia Rodo-__
viária Federal do que aos órgãos e entidades rodoviárias (DER e DNER). Dotar-se a PRF de mais
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competência é possibilitar um conflito de atribuições
inconveniente e desnecessário, pois o controle e fiscalização relacionados com o excesso de .peso e dimensões dos veículos, estão previstos no inciso IX,
do art. ?1 do Substitutivo, concluiu.
A importãncia na aprovação da. Emenda n• 38
se justifica pela prática operacional para coibir a impunidade, quando os infratores que burlam a fiscalização de verificação do peso das cargas transportadas nas chamadas praças de pesagem (balanças fixas) operadas pelos órgãos rodoviários, criando rotas de fuga, poderão ser surpreendidas pela ação da
Polícia Rodoviária Federal que aluará fazendo a pesagem dos veículos com o uso de balanças móveis.
· Aprovar a Emenda n 2 .38·não significa simplesmenle 'dotar a PRF de mais·poderes, assim como
não representará conflito de competência com o ór- gão rodoviário federal, conforme acima demonstramos. É uma necessidade para ao exercício de uma
fiscalização dinâmica, complementar, contra os infratores que estão destruindo as nossas rodovias ao ·
transitar com seus veículos com excesso de peso. · •
• ~ Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Romero Jucá. ·
.. REQUERIMENTO N• 804, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tenmos do art. 312, alínea b, do Regimento ·
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 38, de minha autoria, oferecida ao
art. 20 do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N• 805, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos tenmos do art. 312, alínea b, do Regimento
I ntemo, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 49, de minha autoria, oferecida ao
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 73, de 1994.
Sala. das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N• 806, DE 1996
Senhor Presidente,
Suprima-se do texto da Emenda n• 61, a
guinte expressão: "tenmos circunstanciados"

se-

Justificação
Tenmo circunstanciado é uma expressão utilizada no art. 69 da Lei n• 9.099, de 26 de setembro
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de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelecendo os procedimentos a
serem obedecidos nas apurações das infrações penais
de menor potencial ofensivo. Reza o refendo art. il9:

,

•A autoridade policial que tomar co.nhecimento da ocorrência lavrará tenmo cirCunstanciado e o encaminhará imediatamente ao
Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições e os exames
periciais necessáriós."

,.

.

'

E, portanto, uma atividade de polícia judiciária
e sua elaboração competente, i>or fórça· cOiisiitucional e legal, à autoridade policial, que, segundo a própria Constituição e a nonma dos ritos penais é o Delegado de Polícia
·
Autorizar a outros servidores públicos civis ou mi•
litares a elaboração de termos. circunstanciados fere
verticai!J16rlle ·a Lei Maior em face da norma insculpida
nos§§ 12 e 4°, do art. 144, da Carta Política Nacional.
· Sala das Sessões, 27 de agosto ds 1996. RomeuTuma.
·
REQUERIMENTO N• 807, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
lrrtemo, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 80 ao substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara n• 73194.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996.
Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB José Roberto Arruda.
REQUERIMENTO N° 808, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tenmos regimentais, destaque
para votação em separado, da Emenda n• 86, de
Plenário, ao Substitutivo do Senado ao PLC/73/94.
Justificação
Esta emenda tem por escopo deixar claro que
a garantia constitucional de que o direito de reunião
pàcífica em local aberto ao público independe de autorização, nos termos estabelecidos no art. s•, inciso
XVI, da Constituição, não pode ser frustrada pela
negação da permissão de realização do evento em
via de trânsito.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. José Eduardo Outra, Lfder do PT.
REQUERIMENTO N• 809, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado, da Emenda n• 87, de
Plenário, ao Substitutivo do Senado ao PLC/73194.
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Justificação

REQUERIMENTO N" 814, DE 1996

O objetivo da emenda é deixar patente ser o
encargo de comunicação à comunidade a que alude
o dispositivo atribufdo à autoridade de trânsito, a
quem compete a prática de atos de gestão inerentes
às responsabilidades de poder normativo, de polfcia
e de imposição de padrões operacionais.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. José Eduardo Outra, Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para votação em separado
do inciso I, do art. 106, do Substitutivo da ComiSSão,
cuja emenda teve parecer contrário do relator, para
que seja inclufda no Substitutivo:
•
Acrescente-se a seguinte expressão: •com exceção dos vefculos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar
em pé". Ficando 'o mesmo assim redigido:

REQUERIMENTO N° 810, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado, da Ernenda n• 88, de
Plenário, ao Substitutivo do Senado ao PLC/73/94.

Justificação
A emenda pretende distinguir responsabilidades e ónus em relação a matéria de que trata o artigo, para que não haja dúvi~as quando da necessidade de imposição de alguma sanção pela inobservância dos procedimentos que são aqui objeto dé
normalização.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. José Eduardo Outra, Lfder do PT.
f!EQUERIMENTO N• 811, DE 1996
Nos termos do art. 312, alinea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, para a Emenda de n• 89 ao Substitutivo do Senado ao PLC n• 73/94.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Hugo Napoleão.
REQUERIMENTO N° 812, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Artigo 374, Inciso VIII,
do Regimento Interno desta Casa, que se destaque
para votação em separado, a Emenda n• 60 ao
Substitutivo desta Comissão Especial ao PLC n•
73/94, visando seu integral acolhimento.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996. Senador Jader Barbalho.
REQUERIMENTO N° 813, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 374, inciso VIII,
do Regimento Interno desta Casa, que se destaque
para votação em separado, a Emenda de Plenário n•
64/96 ao Substitutivo desta Comissão Especial ao
PLC n• 73/94, visando seu integral acolhimento.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996. Senador Jader Barba lho.

.

"Ar!. 106 ................................................
I - Cinto de Segurança, conforme regulamentação específica do Contran, com
exceção dos vefculos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que
seja permitido viajar em pé."

Justificação
O projeto que veio da Câmara previu esta circunstância. Ônibus de transporte urbano e de áreas
metropclitanas no mundo inteiro não possuem, cinto
de segurança. Esta emenda se destina a não permitir dúbia interpretação sobre o assunto. Caso não
haja esta ressalva, a partir de entrada em vigor do
novo Código, os Oetran ou Ciretran poderão se recusar emitir relatório de vistoria, registrar e emplacar
os· ônibus que não tiverem instalados os cintos de
segurança, previstos como equipamentos obrigatórios no caput do art. 106 do Substitutivo do Senado.
o eortran não emitiu até agora nenhuma resolução regUlamentar do cinto de segurança para ônibus.
O DOU de 19 de julho publicou a Portaria n"
23, de 17-7-96, e dá notfcias de que foi constitufdo
um grupo -de trabalho, para propor •a instalação de
cintos de segurança nos assentos de passageiros
de ônibus e microônibus de uso rodoviário".
Vai acontecer que o Código entrará em vigor e
o Contran lião terá disposto nada sobre passageiros
em pé, gerando um desnecessário e burocrático impasse. Demonstra disposição de apenas tratar dos
cintos de segurança para os ônibus e microônibus
rodoviários, fora das áreas urbanas.
Que o Contran é o órgão técnico indicado para
baixar resolução apropriada, também estamos de
acordo com o Relator, só que vai existir um interregno que as autoridades de trânsito não saberão como
superar a questão do cinto de segurança nos ônibus
que podem transportar passageiros em pé. É isto
que se está prevendo.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - Et:·
cio Alvares- Jader Barbalho- Sérgio Machado.
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REQUERIMENTO N• 815, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312; alfnea b, do Regimento
I ntemo; requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 97, de minha autoria, oferecida ao
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N• 816, DE 1996
Senhor Presidel)te,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque,,para votação em separado, da Emenda n• 97, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
Trata de uma Emenda que dá nova redação e
objetiva suprimir do ·texto a expressão "faixas de segurança nas cores branca e vermelha com concliçõ"
es de visibilidade diurna e notuma afixados na traseira e nas laterais dos veículos".
O Senhor Relator sugeriu o não acolhimento
da Emenda, opinando pela manutenção da exigência, especialmente em vista do aumento da conspicuidade dos. veículos demonstrada nos pafses que
adotam o sistema. Alegou, ainda, em seu Relatório,
que a pintura nos pára- choques, sem a utilização
de material retro refletor é insiJficiente, em muitos
casos, para evitar colisões, especialmente à noite.
Em seu Relatório anterior, quando justificou na
Comissão Especial a exigência da colocação de faixas de segurança pintada com tintas reflexivas na
traseira de vefculos de passageiros e de cargas informou que o fazia com base na recomendação
aprovada pela Comissão Económica das Nações
Unidas para a Europa - UNECE, em novembro de
1980, em reunião realizada em Genebra. Sustentou
naquela oportunidade que tal providência há de contribuir de forma efetiva para a redução de acidentes,
especialmente nas estradas e nas rodovias, pois, o
material refletor possibilitará uma melhor visibilidade
para os condutores que seguem os veículos pesados. E, conclui pretender, com o aumento da conspicuidade dos vefculos eliminar-se ou reduzir drasticamente as colisões traseiras notumas.
De todo o acima exposto propugnamos pela
aprovação da Emenda n• 97, retirando do texto a expressão "faixas de segurança nas cores branca e
vermelha com condições de visibilidade diurna e notuma afixadas na traseira e nas laterais dos vefcu-
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los•, uma vez que o Senhor Relator justificou e sustentou a importância de que os veículos de passageiros e de cargas tenham as suas traseiras mais visfveis para se evitar ou diminuir as possibilidades de
colisões o que poderá ser feita com a pintura dos
pára- choques com tintas reflexivas, com basê no
que consta no§ 12 , do art 106, do Substitutivo.
Em nenhum momento o Senhor Relator tratou
da importância da colocação das faixas nas laterais
dos vefculos pára justifica( a sua exigência legal.
Também, não conseguimos entender, para a segurança do trânsito, nenhuma objetividade. Manter a
atual redação, conforme proposta do Senhor Relator, estaremos entendendo, apenas, os interesses
comerciais em vender esse tipo de produto e nada
mais.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - RomeroJucá.
REQUERIMENTO N2 817, DE 1996
Senhor Presidente,
· ·- '
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 105, de minha autoria, oferecida
ao Substitutivo dó Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994.
. Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N 2 818, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 132, de minha autoria, oferecida
ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73; de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N2 819, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 145, oferecida ao Substitutivo do
PLC73/94.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N2 820, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Artigo 374, Inciso VIII~
do Regimento Interno desta Casa, que se destaque
para votação em separado, a Emenda modificativa
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n• 157, ao Substitutivo da Comissão Especial do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73194, visando
seu integral acolhimento.
Sala das Comi:;sões, 27 de agosto de 1996. Senador Jader Barbalho.
REQUERIMENTO N• 821, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Artigo 374, Inciso VIII,
do Regimento Interno desta Casa, que se destaque
para votação em separado, a Emenda modificativa
n• 160, ao Substitutivo da Comissão Especial do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73/94, visando
seu integral acolhimento.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.Senàdor Jader Barbalho.
. REQUERIMENTO N• 822, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n• 172, de minha autoria, oferecidà
ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N2 823, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 173, de minha autoria, oferecida
ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N° 824, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 174, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n•. 73, de 1994.
Justificação
O objetivo da emenda é de que seja fixada em
um ano a pena máxima cominada ao crime de omissão de socorro, constante do art 303 do Substituti-

vo.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
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Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da neCessidade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos Ullla situação curiosa. De acordo com o art. 303, a omissão de socorro só será punida se não constituir crime mais grave. Pois bem,
se omissão de socorro ocorrer após o crime de lesão corporal culposa - crime mais grave -. a pena
máxima cominada será de um ano, que pode ser aumentada de um terço até metade, segundo dispõe o
art 302 e seu parágrafo único. Ou seja, a pena máxima para este crime mais grave será de um ano e
meio. Já para a omissão de socorro como crime isolado, que pressupõe que o condutor não· Seja'culpado pela lesão corporal, a pena máxima será de dois
anos.
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estafemos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei' 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - El. cio Alvares - Sérgio Machado - Jarbas Barbalho.
REQUERIMENTO N• 825, DE 1996
Senlior Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 174, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação

O objetivo da emenda é de que seja fixada em
um ano a pena máxima oominada ao crime de omissão de socorro, constante do art. 303 do Substitutivo.
Note-se que o propósito da emenda não restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e
julgados pelo rito da lei n• 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a úm crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo0 .
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Re-
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lator, razões conjunturais, como as alarmantes estatfsticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo-com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 303, a omissão de socorro só será punida se não constituir crime mais grave. Pois bem,
se omissão de socorro ocorrer após o crime de lesão corporal culposa - crime mais grave -, a pena
máxima cominada será de um ano, que pode ser aumentada de um terço até metade, segundo dispõe o
arl 302 e seu parágrafo único. Ou seja, a pena máxima para este crime mais grave será de um ano e
meio. Já para a omissão de socorro como crime isoJacto, que pressupõe que o condutor não seja culpado pela lessão corporal, a pena máxima será de dois
anos.
Fixando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as pe;
nas .cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao princfpio da proporcionalidade; como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdional. Sala dé Sessões, 27 de agosto de 1996. - RomeroJucá.

dada de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma sifuação curiosa. De acordo com o art. 304, a fuga será punida, mesmo ,que
não haja vftima. Basta que o condutor do vefculo se
afaste do local para furtar-se à responsabilidade civil, ainda que não tenha tido culpa penal no evento.
Pois bem, de acórdo como ãrt. 302 e seu parágrafo
do substitutivo, quem atr~ela, causa lesões corporais culposas e omite a prestação de socorro poderá
pegar a pena mínima de seis meses e máxima de
um ano e meio. Já quem comete um crime menos
grave, como o previsto no arl 304, ficará sujeito à
mfnima de seis meses e a máxima de dois anos de
pritão.
Fixando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao princfcio da proporcionalidade, como, possibilitaremos julgamento rápido dos delitos, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tao conhecidos da impunidade pela demora da prestação jurisdicional. Quanto à pena mínima, também deve ser
diminu ida, para dar possibilidade ao juiz de individualizar a condenação, segundo o grau de culpa.
· Sala Sessões, 27 de agosto de 1996. - Elcio
Alvares- Sérgio Machado - Jáder Barbalho.

REQUERIMENTO N• 826, DE 1996

REQUERIMENTO N° 827, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 175, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 175, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n"13 de 1994.

Justificação

Justificação

O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de fuga do local do acidente seja fixada
entre o mínimo de três meses e o máximo de um
ano, ao invés de seis meses a dois anos como estabelece o Substitutivo no art. 304.
Note-se que -o propósito da emenda não restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e
julgados pelo rito da Lei n' 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da necessi-

O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de fuga do local do acidente seja fixada
entre o mínimo de três meses e o máximo de um
ano, ao invés de seis meses a dois anos como estabelece o Substitutivo no art. 304.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n'9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado como afirma o ilustre Re;.
lator, razões conjunturais como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da necessi-
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dade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o principio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 304, a fuga será punida, mesmo que
não haja vítima Basta que o condutor não tenha tido
culpa no evento. Pois bem, de acordo com art 302 e
seu parágrafo do substitutivo, quem atropela, causa
leões corporais culposas e omite a prestação de socorro poderá pegar a pena mínima de seis meses e
máxima de um ano e meio. Já quem comete um crime menos grave, como o previsto no art. 304, ficará
sujeito à miníma de seis meses e a máxima de dois
anos .de prisão.
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
_não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao princípio da proporcionalidade como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio da
Lei n• 9.099, escapando dos riscos tão conhecidos
da impunidade pela demora da prestação jurisdicia!
nal. Quanto à pena mínima, também deve ser diminuída, para dar possibilidade ao juiz de individualizar
a condenação, segundo o grau de culpa.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996.- RomeroJucá.
REQUERIMENTO N2 828, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 176, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
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condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o principio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substititivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 305, a embriaguez ao volante serâ punida, como crime de perigo, portanto, mesmo que
não haja vítima. Isso é correto. Mas, de acordo com
o art 302 e seu parágrafo dq substitutivo, quem
atropela, causa lesões corporais culposas, mesmo
gravissimas, ficárá sujeito a um ano de prisão. O
que comete crime de perigo potencial poderá ser
condenado a três anos de encarceramento. Além do
mais, se o crime de lesões corporais culposas for
cometido por condutor embriagado e se a causa for
embriaguez, poderá a Justiça enquadrá-lo apenas
no tipo descrito no art 302. E: a velha discussão entre concurso material e absorção de um crime por
outro.
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao principio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
·
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - EleJo Alvares- Sérgio Machado- Jáder Barbalho.
REQUERIMENTO N2 829, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 176, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.

Justificação

Justificação

O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de conduzir embriaguez ao volante, expondo a perigo a incolumidade pública, seja fixada
no máximo de um ano, ao invés de três (3) anos
como estabelece o Substitutivo no art. 305.
Note"se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de en·
quadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes esta·
tísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas

O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de conduzir embriaguez ao volante, expondo a perigo a incolumidade pública, seja foxada
no máximo de um ano, ao invés de 3 (três) anos
,
como estabelece o Substitutivo no art. 305.
Note-se que o propósijo da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes esta:.
tísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas
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condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporCionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo coro o art. 305, a embriaguez ao volante será punida, como crime de perigo, portanto, mesmo que
não haja vítima Isto é correto. Mas, de acordo com
o art 302 e seu parágrafo do substitutivo, quem
atropela, causa lesões corporais culposas, mE!Smo
gravíssimas, ficará sujeito a um ano de prisão. O
que comete crime de perigo potencial poderá ser
condenado a três anos de encarceramento. Além do
mais, se o crime de lesões corporais culposas for
cometido por condutor embriagado e se a causa for
a embriaguez, poderá a Justiça enquadrá-lo apenas
descrito no art 302. É a velha discussão enno
tre concurso material e absorção de um crime por

tiPo

outro. ·
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio Substitutivo, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, como po$sibmtaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - RomeroJucá ..
REQUERIMENTO N• 830, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 178, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
O objetivo da emenda é de suprimir o dispositivo constante no art 306 do Substitutivo.
É certo que o legislador é livre tipificar as condutas que entenda devam ser criminalizadas. Mas
não pode _perder de vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade de
legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre
Relator, razões conjunturais, como as alarmantes
estatísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas condutas, isso não significa que devamos legis·
lar só por razões políticas. Cabe-nos estar atentos a
princípios gerais da política criminal adotada por nós
e por todos os países de democracia material, de
que não há crime sem culpa.
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Embora compreensível o intuito do Relator, a
norma em questão deve ser eliminada. Além da situação de uma festa mostrada pela emenda, imagine-se o absurdo de se exigir de alguém, por exemplo do serviçal de um bar ou restaurante, que indague de alguns amigos bebendo qual deles assumirá
o volante após safrem do estabelecimento. Acrescente-se que o Substitutivo não proíbe o motorista
de ingerir bebida alcóolica, mas de conduzir sob
efeito do álcool, a ponto de caracterizar a embriaguez. Se não estiver e[11briagado, o condutor não
sofrerá sanção, embora tenha ingerido bebida alcóolica, mas punir-se-á o serviçal que lhe serviu a bebida. Com efeito, a regra não pode prosperar.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - Élcio Álvares - Sérgio Machado- Jacler Barbalho.
REQUERIMENTO N• 831, DE 1!!f6
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em s.eparado da Emenda n• 178, oferecida ao Substitutivo do
PLC n" 73194.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N2 832, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 178, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
O objetivo da emenda é de suprimir o dispositivo no art. 306 do Substitutivo.
É certo que o legislador é livre para tipificar as
condutas que entenda devam ser criminalizadas.
Mas não pode perder de vista o sistema penal como
um todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido
da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas condutas, isso não significa que devamos
legislar só por razões políticas. Cabe-nos estar atentos a princípios gerais da política criminal adotada
por nós e por todos os países de democracia material, de que não há crime sem culpa.
Embora compreensível o intuito do Relator, a
norma em questão deve ser eliminada. Além da si::
tuação de uma festa mostrada pela emenda, imagine-se o absurdo de
exigir de alguém, por exem-

se

00350.

. Agosto de !996

pio do serviçal de um bar ou restaurante, que indague de alguns amigos bebendo qual deles assumirá
o volante após saírem do estabelecimento. Acrescente-se que o Substitutivo não proibe o motorista
de ingerir bebida alcóolica, mas de conduzir sob
efeito do álcool, a ponto de caracterizar a embriaguez. Se não estiver embriagado, o condutor não
sofrerá sanção, embora tenha ingerido bebida alcóolica, mas punir-se-á o serviçal que lhe serviu a ·bebida. Com efeito, a regra não pode prosperar.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - RomeroJucã.
REQUERIMENTO N• 833, DE 1996
·Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
- Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Émenda n• 179, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
· Justificação
: O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de interdição da direção de veículos
seja fiXada entre seis meses a um ano de prisão, ao
invés de seis meses a dois anos como estabelece o
Substitutivo no art. 307.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado •. como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes eslll:tísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 307, quem desobedece à interdição de
dirigir veículo será punido, com pena maior do que
aquele que, em conformidade com o art. 302 do
mesmo SubStitutivo, atropela, causa lesões co!pOrais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Esta poderá pegar a pena máxima
de um ano e meio, enquanto quem, sem oferecer
perigo, violar a proibição de dirigir ficará sujeito a
dois anos de prisão.
Assim, é inteiramente recomendável a redução
da pena prevista. Se houver reincidência, aí sim,

aplicar-se-á sanção mais severa, seguindo a filosofia
do Substitutivo.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - Elclo Alvares- Sérgio Machado- Jader Barbalho.
REQUERIMENTO N• 834, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda·n• 179, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de interdição da direção de veículos
seja fiXada entre seis meses a um ano de prisão, ao
invés de seis meses a dois anos como estabelece o
substitutivo no ar!. 307.
Note-se que o propósHo da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n" 9.099, de,995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, corno afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsno, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste câso, se aprovado integralmente o
substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 307, quem desobedece à interdição de
dirigir veículo será punido com pena maior do que
aquele que, em conformidade com o art. 302 do
mesmo substitutivo, atropela, causa lesões corporais
culposas de resultados graves e omite a prestação
de socorro. Esta poderá pegar a pena máxima de
um ano e meio, enquanto quem, sem oferecer perigo, violar a proibição de dirigir ficará sujeito a dois
anos de prisão.
Assim, é inteiramente recomendável a redução
da pena prevista. Se houver reincidência, aí sim,
aplicar-se-á sanção mais severa, seguindo a filosofia
do substitutivo.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Romero Jucá.
REQUI;RIMENTO N• 835, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
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do, da Emenda n• 181, apresentada ao Substitutivo
·
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
O_objetivo da emenda é de que a pena cominada
ao crime de participação em competição não autorizada seja fiXada em um ano de prisão, ao invés de três
anos como estabelece o substiMivo no art. 308.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legislaaores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes esta- tfsticas .de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.
E neste · caso, se aprovado integralmente 6
substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art 308, quem participar de competição
não autorizada será punido com pena maior do que
aquele que, em conformidade com .o art 302 do
mesmo substitutivo, atropela, causa lesões corporais
culposas de resultados graves e omite a prestação
de socorro. Este poderá pegar a pena máxima de
um ano e meio, enquanto quem participar de competição não autorizada, sem o resultado de dano efetivo, ficará sujeito a três anos de prisão.
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas oominadas no próprio substitutivo, em atendimento ao princfpio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - EleJo Alvares -Sérgio Machado- Jader Barbalho.

REQUERIMENTO N° 836, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos teimos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 181, apresentada ao Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994.
Justificação
O objetivo da emenda é de que a pena máxima
cominada ao crime de participação em competição
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não autorizada seja fixada e um ano de prisão, ao
invés de três anos como estabelece o substitutivo no
art 308.
· Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser prOQessados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
· Quando se oomina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um todo.
É muito grave, ·pois, nossa: responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturaiS, como as alarmantes estatfsticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com niaior rigor determinadas
condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
·substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art 308, quem participar de competição
não autorizada será punido com pena maior do que
aquele que, em conformidade com o ~- :;102 do
mesmo substitutivo, atropela, causa lesões corporais
culposas de resultados graves e omite a prestação
de socorro. Este poderá pegar a pena máxima de
um ano e meio, énquanto quem participar de competição não autorizada, sem o resultado de dano efetivo, ficará sujeito a três anos de prisão.
Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio substitutivo, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento rápido do delito, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala· das Sessões, 27 de agosto de 1996. Romero Jucá.

REQUERIMENTO N° 837, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, de parte da Emenda n• 181, no que tange à
pena cominada ao crime do art. 308 a fim de que
conste deste artigo a pena afixada na referida emenda.
Justificação
O objetivo da emenda é de que a pena máxima
cominada ao crime de participação em competição
não autorizada seja fixada em um ano de prisão, aQ.
invés de três anos como estabelece o substitutivo no
art. 308.
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Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de
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Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099; de

1995. -

. 1995.

Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.

Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjúnturais, como as alarmantes estatísticas de ,trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas; isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
substitutivo, teremos uma situação curiosa. De
acordo com o art. 308, quem participar de competição não autorizada serâ punido com pena maior
do que aquele que, em conformidade com o ar!.
302 do mesmo substitutivo, atropela, causa lesões
corporais culposas de resultados graves e omite a
prestação de socorro. Este poderá pegar a pena
máxima de um ano e meio, enquanto quem participar de competiçã:o não autorizada, sem o resultado de dano efetivo, ficará sujeito a três anos de
prisão.
·
· Rxando a pena máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio substitutivo, em atendimento ao principio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento rápido do deltto, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Romero Jucá.

E neste caso, se aprovado integralmente o
<:ubstitutivo, teremos uma situação curiosa. De
acordo com o art. 308, quem participar de competição não autorizada serâ punido com pena maior
do que aquele que, em conformidade com o art.
302 do mesmo substitutivo, atropela, causa lesões'
corporais culposas de resultados graves e omite a
prestação de socorro. Este poderá pegar a pena
máxima de um ano e meio, enquanto quem participar de competição não autorizada, sem o resultado de dano efetivo, ficará sujeito a três anos de
·
prisão.
Rxando a pena. máxima em um ano, portanto,
não apenas estaremos sendo coerentes com as penas cominadas no próprio subst~utivo, em atendimento ao princípio da proporcionalidade, como possibilitaremos julgamento râpido do delito, por meio
da Lei n• 9.099/95, escapando dos riscos tão conhecidos da impunidade pela demora na prestação jurisdicional.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - Elcio Alvares - Sérgio Machado - Jáder Barbalho.

.

REQUERIMENTO N° 839, DE 1996
REQUERIMENTO N° 838, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
de parte da Emenda n• 181, no que tange à pena aominada ao crime do art. 308, a fim de que conste deste
artigo a pena afixada na referida emenda
Justificação
O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de participação em competição não autorizada seja fixada e um ano de prisão, ao invés de
três anos como estabelece o substitutivo no art. 308.

Senhor Presidente,
Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 182, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
Um dos objetivos da emenda é o de que a
pena máxima cominada ao crime de dirigir vefcu/os
sem habilitação seja fixada em um ano de prisão, ao-·
invés de dois anos como estabelece o Substitutivo
no ar!. 309.
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Das propostas, na única acolhida pelo ilustre
Relator foi a supressão da expressão "ou suspen-

so• ..
Insiste-se na redução da pena, não só com o
propósito de enquadrar o crime entre os que possam
ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099,
de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
poder perder de vista o sistema ·penal como um
todo. E muito grave, pois, nossa responsabiHdade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatfsticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o principio da proporcionalidade.
E· lleste caso, se aprovado Integralmente o
Substitutivo. teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 309, que dirigir sem habilitação será
punido com pena maior do que aquele que, em conformidade com o art. 302 do mesmo Substitutivo',
atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Este
poderá pegar a pena máxima de um ano e meio, enquanto quem dirigir sem habilitação ficará sujeito a
dois anos-de prisão.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. Élclo Alvares - Sérgio Machado - Jáder Barbalho.
REQUERIMENTO N• 840, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 182, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justificação
Um dos objetivos da emenda é o de que a
pena máxima cominada ao crime de dirigir vefculos
sem habilitação seja fixada em um ano de prisão, ao
invés de dois anos como estabeleoe o Substitutivo
no art. 309.
Das propostas, a única acolhida pelo ilustre
Relator foi a supressão da expressão "ou suspenso".
Insiste-se na redução da pena, não só com o
propósito de enquadrar o crime entre os que possam
ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099,
de 1995.
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Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal corno um todo.
É muito grave, pois, nossa responsabilidade de legisladores. Se de um lado, como afirma o ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes
estatfsticas de trânsito, apontam no sent!Po da
necessidade de sancionar com maior rigor determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
· E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art. 309, quem dirigir sem habilitação será
punido com pena maior do que aquele que, em conformidade com o art. ·302 do mesmo Substitutivo,
atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Este
poderá pegar a pena máxima de um ano e meio, enquanto quem dirigir sem habilitação ficará sujeito a
dois anos de prisão.
Sala das Sessões, 27 de agosto. de 3996. Romero Jucá.
REQUERIMENTO N° 841, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 183, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
Justíflcação
O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de entrega de veículo a pessoa não
habilitada seja fixada entre um e seis meses de
prisão, ao invés de seis meses a dois anos como
estabelece o Substitutivo no art. 31 O.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatfsticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente q_.
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De
acordo com o art. 31 O, quem, mesmo numa situa-
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ção de emergência, entrega o carro a pessoa não
habilitada, será punido com pena maior do que
aquele que, em conformidade com o art. 302 do
mesmo Substitutivo, atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Este poderá pegar a pena máxima
de um ano e meio, enquanto quem, sem oferecer
,perigo, entregue a direção a outrem não habilitado ficará sujeito a dois anos de prisão.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. Élclo Álvares -Sérgio Machado - Jáder Barbalho.

-

-

--

--
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ção a outrem não habilitado ficará sujeito a dois
anos de prisão.
Sala de Sessões,de agosto de 1996. - RomeroJucá.
•

REQUERIMENTO N° 843, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento
Interno, requeiro.destaque, para votação em separado; da Emenda no 185, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994. •
Justificação

REQUERIMENTO N2 842, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art.312, alfnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n• 183, apresentada ao Substitutivo
ao PLC n• 73, de 1994.
,Justificação
· O objetivo da emenda é de que a pena cominada ao crime de entrega de vefculo a pessoa não habilitada seja fixada entre um e seis meses de prisão,
ao invés de seis meses a dois anos como estabelece o SubStitutivo no art. 31 O.
Note-se que o propósito da emenda não se
restringe unicamente à questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser processados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de
1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatfsticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o ait. 31 O, quem, numa sttuação de emergência, entrega o carro a pessoa não habilitada,
será punido com pena maior do que aquele que, em
conformidade com o ar!. 302 do mesmo Substitutivo,
atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Este
poderá pegar a pena máxima de um ano e meio, enquanto quem, sem oferecer perigo, entregue a dire-

, Um dos objetivos da emenda é de que a pena
cominada ao crime de velocidade incompatfvel seja
li>ada entre um e seis meses de prisão, ao invés de
seis meses a dois anos como estabelece o Substitutivo no art. 311.
, Note-se que o propóstto da emenda não se
restringe unicamente à. questão processual de enquadrar o crime entre os que possam ser proCessados e julgados pelo rito da Lei n• 9.099, de 1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de ·vista o sistema penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma o
ilustre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da_ necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que legislemos em desacordo com o princfpio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o àrt. 311, quem dirigir em velocidade inadequada, em certos locais, será punido com pena
maior dó que aquele que, em conformidade com o
art. 302 do mesmo Substitutivo, atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite-a prestação de socorro. Este poderá pegar a pena
máxima de um ano e meio, enquanto quem transite
em velocidade inadequada ficará sujeito a dois anos
de prisão.
O segundo objetivo da emenda, seguindo a
própria filosofia do Substitutivo, é de que se inclua
no tipo a conduta de avanço de sinal, situação que,
ao lado da velocidade inadequada, está sempre
presente em nossas vias públicas e merece ser
apenada.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. :::
Élclo Alvares - Sérgio Machado - Jader Barbalho.
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REQUERIMENTO N• 844, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da -Emenda n• 185, apresentada ao SubstitutiVo
ao PLC n• 73, de 1994.
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em separado, da Emenda n°189, com parecer contrário do Relator, para que seja incluída no Substitutivo.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Valmir Campelo.
REQUERIMENTO NO 846, DE 1996-SCEI

Justificação
Um dos objetivos da emenda é de que a pena
cominada ao crime de velocidade incompatrvel seja
fixada entre um e seis meses de prisão, ao invés de
seis meses a dois anos como estabelece o SubstitutiVo no art. 311.
Note-se que o propósito da emenda não se
restrjnge unicamente à questão processual de
enquadrar o crime entre os que possam ser pro- cessados e julgados pelo rito da Lei 9.099, de.
.
1995.
Quando se comina pena a um crime, não se
pode perder de vista o sistema. penal como um
todo. É muito grave, pois, nossa responsabilidade
de legisladores. Se de um lado, como afirma
ilusfre Relator, razões conjunturais, como as alarmantes estatísticas de trânsito, apontam no sentido da necessidade de sancionar com maior rigor
determinadas condutas, isso não significa que
legislemos em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
E neste caso, se aprovado integralmente o
Substitutivo, teremos uma situação curiosa. De acordo com o art 311, quem dirigir em velocidade inadequada, em certos locais, será punido com pena
maior do que aquele que, em conformidade com o
art 302 do mesmo Substitutivo, atropela, causa lesões corporais culposas de resultados graves e omite a prestação de socorro. Este poderá pegar a pena
máxima de um ano e meio, enquanto quem transite
em velocidade inadequada ficará sujeito a dois anos
de prisão.
O segundo objetivo da emenda, seguindo a
própria filosofia do Substitutivo, é de que se inclua
no tipo a conduta de avanço de sinal, situação que,
ao lado da ·velocidade inadequada, está sempre presente em nossas vias públicas e merece ser apenada.
Sala de Sessões, 27 de agosto de 1996. - RomeroJucá.

o

REQUERIMENTO N• 845, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação

'

Senhor Presidente,
Requeiro destaque para votação em separado
do art. 312 do Substitutivo da Comissão, cuja emenda modificativa teve parecer contrário do. Relator,
para que seja inclufda no Substitutivo.
Substitua-se a expressão... 'jornada de trabalho' por 'tempo de direção', do caput do Art. 312, ficando o mesmo assim redigido:
'Ar!. 312. Exigir ou admitir, na qualidade de proprietário de veículo automotor ou
responsável por empresa de transporte,
tempo de direção de condutor de veículo,
superior à permitida pela legislação éslfecílica, pondo em risco a sua própria segurança
ou a de terceiros. •
Justificação
A redação atual tipifica como crime de trânsito
o excesso de Jornada de Trabalho do condutor de
veículo, que é matéria específica da legislação do
trabalho, objeto de negociações coletivas que tem
como seus agentes fiscais as Delegacias do Ministério do Trabalho em todo o País.
A redação atual não diferencia as horas de efetivo serviço prestado, das chamadas horas à disposição -sem desempenho de qualquer tarefa, das
ociosas em que os condutores se ausentam sem nenhum compromisso, senão o de retomar minutos antes de assumir a direção do veículo, portanto sem
despender nenhum esforço físico, podendo inclusive
descansar, caso mais comum.
O empregador diante da redação aluai do art.
312 será tentado a deixar de pagar as horas extraordinárias em folha ou envelope ao seu empregado
pois de outra forma estará, mensalmente confessando a prestação de excesso na jornada de trabalho.
Isso significa um retrocesso histórico, pois os empregadores perderiam a integração salarial de tais parcelas e a União, as correspondentes contribuições
sociais.
Assunto de natureza trabalhista, com previsão_
de pena de detenção de 6 m.'!Ses a um ano a responsáveis por emnresa : ·.)~i9' ·a~se, à primeira vista.
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como um exagero, embora possua a e1og•ave1 preocupação de combater a inseguranÇa no trânsito.
Daf a razão de substituirmos a expressão "jornada de trabalho" por "tempo de direção" cujo excesso, é o verdadeiro indutor de acidentes de trânsito, tendo sido objeto específico da Regulamentação
(CEE) n• 3.820/85 do Conselho, de 20 de dezembro
de 1985, •relativo à harmonização de determinadas
disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários• (cópia anexa).
2,

Conforme pode se constatar no seu art. 6 o
que efetivamente se controla é o •perfodo de condução", definindo no art. 7 2 as "interrupções e perfodos
de repouso•.
Em julho de 1992, a NTC encaminhou oficio
aos Ministros do Trabalho, dos Transportes e das
-Relações Exteriores, solicitando · a inclusão do
controle do tempo de direção nos moldes estabelecidos pela Comunidade Económica Européia CEE, nos debates e negociações dos subgrupos
Técnicos do Mercosul, n•s 5- Transporte Terresl
Ire é 11 - Relações Trabalhistas Emprego e Seguridade.
Mais recentemente, em 5 de agosto de 1996,
em. of_ício conjunto, representantes de empregadores e trabalhadores, apoiaram a implementação do
controle do ·tempo de direção nos moldes adotados pela Comunidade Económica Européia - CEE,
pedindo a urgente regulamentação do Tempo de
Direção.
Outro fato que torna imprescindfvel a adoção
do termo "tempo de direção", é que o termo "jornada de trabalho", abrange apenas o motorista empregado. No momento em que aprovamos um dispositivo instituindo o controle do tempo de direção
para condutor, nós estaremos instituindo também
o controle para mais de 300.000 transportadores
autónomos (carreteiros), alcançando totalmente o
objetivo do legislador em evitar que os cóndutores,
sejam autónomos· ou empregados, coloquem em
risco a sua própria vida e principalmente a de terceiros.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a
atenção dos Srs. Senadores.··
Vamos proceder à votação em globo dos destaques apresentados ao Projeto do Código de Trãnsito.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovados.

.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renag Calheiros.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO ríl• 847, DE 1996

.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a
alínea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Substitutivo do
Senado, no PLC 73/94, a fim de.ser feita na sessão de 29-8-96.
Sala das Sessões, 27 de julho de 1996. Valmlr Campelo- Sérgio Machado- Ramez Tebel - Hugo Napoleão - Romeu Tuma - Jáder
Barbalho.
- •
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex'
quer encaminhar ou está pedindo a palavra pela ordem?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quero um
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a v. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
como o Regimento exige que essa matéria conste
com exclusividade na Ordem do Dia, isso significa
que teremos uma sessão extraordinária na quintafeira?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Haverá
sessão extraordinária na quinta-feira, às 1Oh, caso o
Plenário aprove o requerimento que acaba de ser
lido.
Em votação o requerimento de adiamento da
votação para quinta-feira.
Os· Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência comunica ao Plenário que está convocada
uma sessão extraordinária para quinta-feira, às 10h;·
para tratar exclusivamente dessa matéria.
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Não havendo objeção do Plenário, a Presidência transferirá para o dia 10 próximo a apreciação da
Proposta de Emenda à Constituição n• 12, que estava prevista anteriormente para o dia 5, em virtude de
requerimento de adiamento.
Se o Plenário estiver de acordo, assim será feito. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Não havendo objeção, vamos passar à apreciação do Requerimento n• 787, lido no Expediente.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado. ,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se, ago.ra, à apreciação do Requerimento n• 785, de
1996, de urgência, lido no Expediente para o Projeto
de Resolução n• 82, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiranl
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 788, de
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n• 87, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Edison Lobão.
V. Ex" dispõe de cinqüenta minutos, como primeiro orador após a Ordem do Dia.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos tempos, tem-se travado um grande
debate em tomo da politica de reforma agrária do
Governo. !'Jão creio que haja, neste País, alguém
que se coloque contrariamente ao princípio da reforma agrária. Nem mesmo os fazendeiros, aqueles
detentores de g:andes áreas de terras são refratários a essa idéia. O que se tem discutido é a pofítíca
que vem sendo gerenciada pelo Governo, o aluai e
os anteriores, no que diz respeito à implantação desse programa.
Sr. Presidente, conheço profundamente o sofrimento dos trabalhadores rurais brasileiros. Com eles
convivi na minha infância e na minha juventude. Sei
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a profundidade da penúria das fammas que moram
no campo. Como polftico, sempre estive solidário
com os trabalhadores rurais. Deles recebi, ao longo
da minha jornada de homem público, apoio e Mlidariedade. Por essa razão, manifesto que o meu posicionamento é inteiramente favorável a uma justa distribuição de terras neste País. Porém, não posso
deiXar de levar em consideração fatos divulgados
pela imprensa, que tisnam o processo de reforma
agrária no Brasil: Em alguns momentos quase chego
à conclusão de que muito mais se agita o campo do
que se promove a redistribuição de terras.
Recentemente, a Confederação Nacional da
Agricultura encarregou o Vox Populi de fazer uma
pesquisa nos 1.018 assentamentos do País. O Instituto, que pesquisou mais de 10% desses assentaml'lntos, chegou a algumas conclusões quase que
estarrecedoras. Em primeiro lugar, detectou o Vox
Populi que ·o salário médio das familias assentadas
não vai além de R$132,00. Esse salário, distribuído
entre cinco pessoas- em média, é esse·õ nlilnero -,
transforma-se em R$26,00, que é o que recebe cada
membro de uma famma assentada no processo de
reforma agrária.
Uma outra constatação do Vox Populi é que
cada assentamento feito neste País custou ao Erário
8$50 mil, que, dividido pelo salário de R$130, equivale a 30 anos de remuneração. Ou seja, a União
Federal está desembolsando cerca de 30 anos de
salário para cada trabalhador rural assentado neste
País.
Para mim, isso significa quase que um escãnH
dalo. Ou os salários estão baixos demais entre os
assentados, ou o Governo está investindo em demasia nesse processo de reforma agrária.
A Folha de S. Paulo declara que a pesquisa
derrubou três mitos sobre a reforma agrária, ou seja,
que ela aumentaria a produção agrícola, que reduziria a migração e que traria para o mercado consumidor de bens industriais parcela da população até entãÕ excluída. E mais, quase metade dos assentados
produz apenas para a subsistência e um terço deles
compõe-se de migrantes de outros Estados.
Também não é verdade, diz a Folha, que a reforma agrária permita que os assentados ingressem
no mércado consumidor, porque uma renda per capita de R$27,00 não dá para nada. Essa é uma declaração do Sr. Antônio Ernesto Salvo, Presidente
da Confederação Nacional da Agricultura.
O documento diz ainda que um terço dos colo:..
nos assentados pelo INCRA, nos últimos anos, vendeu suas terras para terceiros, ou seja, de nada. va-
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leu a reforma agrária produzida nesse período, pelo
menos para um terço dos assentados que, além de
ter recebido os R$50 mil em despesas feitas em torno da reforma agrária, ainda repassou o seu quinhão de-terras para terceiros.
A área média dos lotes é de 27 hectares. Os
assentamentos das Regiões Norte e Centro-Oeste
têm lotes maiores do que o resto do País: na Região
Norte, o tamanho médio dos lotes é de 41 hectares,
quase o dobro da média da Região Sul deste País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não há
dúvida, pelas reportagens que temos lido - e aqui
está uma, ampla, desta semana, da revista Veja,
sob o tftulo de 'Vontade Radical' -, que a política de
reforma agrária do Governo encaminha-se para o
setor da ideologia e não para o setor da praticidade.
Diz. a revista Veja:

'Os militantes do MST fazem cursos
de formação política, esiudam clássicos da
esquerda· latino-americana e entoam cânticos a favor do socialismo e da revolução:
num palavreado duro que não se ouve em
nenhum outro lugar".
Mais adiante:

·o

MST mantém escolas e fazendas
que recebem subsídio do governo federal e
professores da rede estadual, tem conexões
políticas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que lhe
permitem invadir e ocupar fazendas sabendo que não será difícil demonstrar que têm
baixos índices de produtividade, ou mesmo
que são puro desperdíciO de terra'.
Mais adiante ainda:
•A organização tem ambições revolucionárias e dá preferência aos métodos ilegais de reivindicação. Sem respeitar a propriedade privada, prepara e organiza invasões que se transformam em ocupações. (...)
Outro hábito teimoso é invadir repartições
públicas, especialmente sedes do INCRA,
mantendo diretores e funcionários como reféns. 'É melhor do que qualquer conchavo
no Congresso", diz João Pedro Stedile, principal dirigente do MST".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por aqui
verificamos que uma reforma agrária feita sem os
devidos cuidados não poderia resultar em outra coisa senão nisto que estamos assistindo.
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O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei V. Ex' com
todo o prazer.
O Sr. Pedro Simon - Acho muito import;mte
o pronunciamento de V. Ex". Também li a repórtagem da Veja. Também acho que, em termos de reforma agrária, temos muito que fazer. Mas a grande verdade, perdoe-me V.· Ex•, é que não podemos atirar pedras dizendo que os culpados são os
sem-terra ou ds invasores, ou seja lá quem for. O
principal culpado somos nós, o Poder Público: o
Governo Federal, o Presidente da República, o Ministro da Agricultura, o Senado, o Congresso da
República, porque até hoje não fizemos uma legisla!(iio correta sobre a matéria. Há muito tempo se
tem feito alguns questionamentos. Por exemplo:
'os sem-terra fazem o levantamento, não se sabe
quem são nem de onde são. Deveria haver um cadastramento municipal'. Por que não se fez e não
se pensou em fazer isso até hoje? A "segunda
·questão que se levanta é que os terrenos são entregues, e muitos os vendem depois. Mas por que
não se proíbe essa venda? Por que, na entrega da
terra, não se diz que ou trabalham lá ou devolvem
à União, que, por sua vez, a dará a outro sem-terra? Na verdade, nós não estamos tendo seriedade
nem responsabilidade em legislar sobre a reforma
agrária. Essas coisas estão acontecendo, mas não
adianta dizer que muita gente vendeu sua terra. É
verdade: vendem porque podem vender; a legislação já deveria, há muito tempo, ter estabelecido
que a terra é entregue para o cidadão fazer reforma agrária; que quem não fizer cai fora, e o que
está na filá entra. O cadastramento deveria ser feito no âmbito nacional e no âmbito municipal, porque o município deveria tomar conhecimento também de quem são os sem-terra desse município.
Terceiro: coloca-se o cidadão na terra, mas depois
ele não tem a infra-estrutura. É verdade. Lamentavelmente entregamos ao cidadão a terra sem estrutura. Inclusive, onde o Governo tem dado o mínimo de infra-estrutura eles têm conseguido ir
adiante, e isto em mais de um lugar. Mesmo na revista Veja, a que V. Ex' se refere, está dito que
aqueles que trabalham na terra conseguem ganhar, em média, um salário mínimo por mês, mais
a comida que é plantada por eles. V. Ex' está fazendo um pronunciamento da maior importância,
só que recebo para mim a acusação: eu sou res-_
ponsável - eu, V. Ex', o Senado, a Câmara e,
principalmente, o Executivo. O Presidente da Re-
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. pública deveria fazer com a agricultura e com a re. forma agrária o que fez com o siStema bancário: de
repente, em um ano, Sua Excelência está fazendo
uma revolução para resolver o problema do sistema
financeiro. Pois que Sua Excelência faça essa revolução para resolver o problema da terra, da reforma
agrária e da agricultura. V. Ex' tem razão: isso está
acontecendo, mas n6s somos os grandes responsáveis.
O SR. EDISON LOBÃO - Nobre Senador Pedro Simon, não há dúvida de que a legislação brasileira não é completa. Ela não é a melhor, não é a
ideal, mas ela também não é a pior.
O Estatuto da Terra é um diploma legal de muito boa contextura. Foi muito bem elaborado e tem
produzido bons resu~ados. É claro que faltam· ainda
-alguns _ajustes para que essa legislação possa, de
fato, balizar uma reforma agrária de grandes proporções.
Quando fui Governador do Estado do Maranhão, promovi, no ·Estado, a reforma que pude fazer,,
disl{ibuindo cerca de 25 mil títulos de terra. O que
nenhum outro Estado fez em três anos, eu fiz: 25 mil
titules de terra. Na distribuição que fazia, nos documentos que expedia - escritura aos assentados estava dito que a terra não poderia ser alienada em
menos de 1O anos. Em seguida, passamos a adotar
um outro sistema: títulos coletivos, que resultaram
em coisa muito boa, porque as fammas ali assentadas - 200 fammas - estão produzindo, e produzindo
razoavelmente bem.
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço, com prazer, o
ap~rte do nobre Senador Ramez Tebet
O Sr. Ramez Tebet - Senador Edison Lobão,
é claro que V. Ex', como sempre, com muita propriedade, no meu entendimento, aborda um dos assuntos mais importantes, senão o mais importante deste
Pais, para atingirmos o objetivo de maior justiça sociaL Tenho observado que não existe uma política
para a reforma agrária. Não sabemos efetivamente o
que queremos. Vejo que estamos agindo e procedendo ao sabor das circunstâncias. As circunstâncias é que· estão determinando determinadas e
eventuais decisões governamentais. Exemplificando:
as circunstãncias é que estão fazendo a Câmara
dos Deputados acabar de votar ou estar votando o
rito sumário; as circunstâncias é que estão determinando que o projeto, do qual sou relator, com relação ao procedimento legal para a concessão ou não
de medida liminar, tudo isso surgiu depois que hou-
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ve o episódio tão sentido pela Nação brasileira no
Estado do Pará. Essa é que é a verdade. Então, as
circunstâncias estão governando este País na política de reforma agrária, quando devia ser o contl:ário;
quando devíamos proclamar em alto e bom som -o
Governo tinha que dizê-lo- que queremos a reforma
agrária e que ela será feita mediante as seguintes
regras e condições, estabelecendo-as. Claro que
não de cima para baixo, porém, com a participação
da sociedade, do Congresso NacionaL Mas, se não
for feito isso, evidentemente, a reforma agrária nunca vai existir no País, porque seremos sempre tocados pelas circunstãncias. Queria apenas acrescentar
isso ao seu brilhante pronunciamento e cumprimentá-lo por levantar, neste dia, debate dessa envergadura.
O SR. EDISON LOBÃO- Penso, Senador Ramez Tebet, que esse é um tema em relação ao qual
não devemos temer o debate. É preciso que a Nação debata eisse problema, porque é fundamental
não apenas para o homem do campo, para -aquele
que precisa, que vai ou não receber o seu quinhão,
mas para todo brasileiro, de todas as camadas.
Na medida em que atendermos o trabalhador
do campo, assentando-o dignamente, estaremos
não apenas atendendo-o e à sua famma, como até
impedindo que venha para os grandes centros, onde
não encontrará emprego e viverá infeliz, sem ajudar
a comunidade que ali já existe.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o Senador
Eduardo Suplicy.
o Sr. Eduardo Suplicy - Considero da maior
importância que V. Ex" traga o tema da reforma
agrária e a sua experiência como Governador do
Maranhão, como também as experiências coletivas,
no sentido de procurar garantir que as pessoas assentadas, como relatou, permaneçam, por pelo menos dez anos, na terra onde lutaram para ser assentados. Esperamos que, a qualquer momento, se realize uma pesquisa de maior profundidade sobre os
assentamentos formados por cooperativa, como, por
exemplo, na região do Paraná. Há dois meses, visitei a Coagri dessa região e percebi que há um esforço, por parte das cooperativas, pela reforma agrária
no BrasiL É realmente impressionante notar o grau
de aproveitamento tanto da terra quanto do desenvolvimento e até da comercialização de cereais e assim por diante, que estão relacionados ao Movimento dos Sem-Terra. O Senador Darcy Ribeiro fez um
pronunciamento, há pouco tempo, mencionando que
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considera o Movimento dos Sem-Terra o mais importante da história dos movimentos sociais no Brasil.
Realmente, esse é um movimento digno de se tirar o
chapéu, dado que conseguiu galvanizar esforços de .
uma pópulação marginalizada, uma população que
tem uma aspiração reconhecida por todos os brasileiros como de extraordinária importância. Assim como
outros Senadores o tên1 fe~o. V. Ex' co!oca o prenúncio de um debate que devemos aprofundar. Os Ministros de Polftica Fundiária e da Agricultura, com a coordenação do Movimento dos Sem-Terra, os Presidentes da Contag, da Sociedade Rural Brasileira e da
Confederação Nacionai da Agricultura estão convidados para um debate que, caso haja grande interesse
por parte de todos os Senadores, poderá talvez até se
reaüzar no plenário do Senado, no dia 19 de clezem- bro, ou, então, nas salas das comissões - isso a circunstãneia dirá Os temas que V. Ex' aqui coloca poderão ser objeto inclusive de esclarecimento por parte
do Movimento dos Sem-Terra, dos trabalhadores rurais ou dos proprietários de áreas, fazendeiros, e as,sim. por diante. Acredfto que o esclarecimento desse
assünto é da maior relevância.
O SR. EDSON LOBÃO- Recolho com satisfação o aparte de V. Ex', sempre vazado em termos
cordiais, como é da sua personalidade.
Lamentavelmente, não posso concordar inteiramente com o que expõe v. Ex•, inclusive no que
diz respeito à manifestação do eminente Professor
Dare,; Ribeiro.
U alguns trechos de uma ampla reportagem da
revista Veja que considero importante examinarmosaté para discordarmos, se for o caso-, referindo-se basicamente à atuação do Movimento dos Sem-Terra,
que, segundo a revista, em nada contribui para que se
realize de fato a verdadeira reforma agrária. Vale a
pena conhecer o que diz a reportagem:
"No Pafs inteiro, as chacinas de Corumbiara e de Eldorado do Carajás, em que
31 sem-terra morreram massacrados, provocaram um clamor nacional. Até agora, apesar da importância da organização, pouco
se sabe sobre seus principais dirigentes,
que não pegam na enxada nem trabalham
na terra. Desse comando fechado não faz
parte sequer o mais famoso líder da organização, José Rainha, que, sendo apenas um
bom orador, na estrutura interna é um quadro de segundo escalão. Esses dirigentes vivem viajando de um lugar para outro - de
ônibus - e sobrevivem numa ocupação que
se supunha em extinção, a de agitador profissionaL"
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O principal dirigente do Movimento dos SemTerra é o economista João Pedro Stedile, "que fica
pouco tempo em casa. Quando aparece, seu local
predileto é uma biblioteca enfeitada com um manifesto dos zapatistas mexicanos do comandante Marcos e recheada com a literatura clássica de L13nin,
Marx e Engels."
Sobre os recursos que utiliza o Movimento dos
Sem-Terra, diz é! revista Vej11:
"O MST se tomou uma organização
próspera. Ela reeebe doações da Igreja Católica, que lhe forneceu perto de meio milhão de reais no ano passado. Outra parte
dos recursos vem dos assentamentos e cooperativas, que lhe entregam o equivalente a
2"k da produção anual de seus lotes. Não é
pouca coisa. Tanto que, há dez anos, as
despesas do congresso de fundação do
MST ficaram em 70.000 dólares. No ano
passado, outro encontro, com milhares de
participantes, convidados e viajarrtes, ·saiu
por 2,5 milhões - pagos sem maiores sobressaltos financeiros."
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Eduardo Su plicy - Senador Edison Lobão, não entendi bem porque V. Ex" condena tais informações. Por exemplo, na biblioteca de V. Ex" não
há livros de Karl Marx, Engels ou Che Guevara?
Nunca V. Ex" leu esses livros ou V. Ex" os leu e retirou-os de sua biblioteca? Qual o mal de o João Pedro stedile, coordenador do Movimento dos SemTerra, ter como um dos seus lugares preferidos sua
própria biblioteca? E qual é o mal de um coordenador do Movimento dos Sem-Terra procurar ler livros
em biblioteca e ter livros técnicos? A Veja diz que
ele estudou na Universidade Autónoma do México,
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e que conhece em profundidade a questão da terra, tanto é
que publicou quatro livros sobre o tema. É uma pessoa que viaja muito, pois o Movimento dos Sem-Terra demanda que seus coordenadores estejam sempre viajando para trocar idéias. O próprio Presidente
da República, de vez em quando, convida membros
do Movimento dos Sem-Terra para dialogar. Aproveito também para fazer um esclarecimento. A Veja
tem o propósito de trazer informações que demonstrem que o Movimento dos Sem-Terra não é tão positivo em suas ações. Há um certo trecho, que co-
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nheço bem, sou inclusive errado, onde ocorreu o seguinte episódio: a Presidência da República, diante da
solicitação de audiência para o Movimento dos SemTerra, disse que só poderia receber os lideres dos partidos que estavam pedindo audiência, logo depois do
episódio de Eldorado dos Carajás, limitando a dois os
membros do Movimento dos Sem-Terra· A coordenação do Movimento dos Sem-Terra áJSSe que queriam
dialogar com a Presidência e queriam que, pelo menos, estivessem lá representantes dos diversos estados. E seria necessário que pelo menos um número
maior do que dois. Por esta razão é que foi esclarecido
o assunto. E come não puderam estar presentes em
número maior no dia seguinte é que houve a audiência
quatro dias depois com a coordenação do Movimento
dos Sem-Terra A reportagem da revista Veja deu a
jmpressão de que houve um desentendimento entre o
PT e os Sem-Terra E não houve. Mas é preciso salientar que as observações que V. Ex" menciona, contidas na Veja, podem ser vistas sob diversos ângulos e
olhos. Para quem quer ver corria o movimento vai SE!
organizar, se seus coordenadores não estão estudando o$ problemas e indo aos áiVersos lugares do Brasil
e como o fazem. A revista Veja, aliás, menciona que
os coordenadores do Movimento dos Sem-Terra vivem
modestamente, com simplicidade, estudam e procuram analiS'ar os problemas de seus companheiros. Há
companheiros que estudaram, que conhecem o pro-··
blema da terra, que resolveram se solidarizar com o
problema e a ele se dedicam quase que dia e nofte,
que costumam inclusive, dado o uso muito modesto
dos recursos escassos - isso é registrado pela revista
Veja - viajar de ônibus. Quando estiveram na semana
passada, João Pedro Stedile e outros conversando
com o Ministro Raul Jungmann e voHaram para São
Paulo - até por causa de inúmeras solicftações que
ocorrem ao Movimento dos Sem-Terra pelo Brasil, que
os demandam, Senador -, procurei João Pedro Stedile
e só consegui falar cem ele de sábado para domingo,
na hora em que ele chegou a São Paulo, de ônibus,
exatamente vindo da reunião com o Raul Jungmann.
Portanto, estou comprovando o que af está dfto, ou
seja, dirigehtes que usam dos recursos existentes da
organização da forma mais modesta possível. V. Ex" lê
essas informações come se isso fosse algo negativo,
que não fosse um movimento da importância que rea~
mente está tendo. Só quero compreender a natureza
da crítica e do valor que V. Ex" está dando às informa-

ções.
O SR. EDISON LOBÃO - Em primeiro lugar,
Senador, V. Ex" há de compreender que não está
aparteando a mim e, sim, à revista Veja, porque es-
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teu apenas lendo trechos de uma reportagem que
aqui mencionei. Em segundo lugar, parece claro que
a revista procura demonstrar que o Movimento dos
Sem-Terra está marcado profundamente pela ideologia. Começa mostrando as fotografias que estão
aqui, que V. Ex" também viu, de Mao Tsé-Tung, de
Che Guevara e etc;
Isso significa que o Movimento dos Sem-Terra
não persegue exala e precisamente a destinação de
quinhões de terràs aos seus sem-terra e, sim, a uma
ideologia. É isso que se procura mostrar nessa revista É claro que, à medida em que a revista comparece, prejudica. a realização da reforma agrária.
No meu estado, se eu tivesse cedido à ação da
ideblogia, eu não teria feito nada. E porque não cedi,
pude fazer, graças a Deus, um movimento vitorioso
em matéria de distribuição de terrasc
O Sr. Eduardo Supllcy - Tao perigoso é o
João Pedro Stedile, que a revista Veja o flagra jogando futebol, ele que é um torcedor esmerado do
Grêmio. Toda vez que fala para o Movimento dos
Sem-Terra, ele sempre compara o futebol com a
questão da terra. Convido V. Ex" para, em algum
momento, ouvir o quão interessantes são as reuniões do Movimentei dos Sem-Terra, para que V. Ex'
possa olhar esse Movimento com olhos mais adequados.
O Sr. Carlos Bezerra - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço V. Ex" com
muito prazer.
O Sr. Cerlos Bezerra- Senador Edison Lobão, essa reportagem da Veja está no estilo TFP,
que foi de um radicalismo aoendrado durante décadas aqui no Brasil. Penso que os trabalhadores se
organizarem para lutar pela distribuição da terra é
correto. Até o trabalhador ter ideologia é necessário
e correto. Creio que não há nenhum crime nisso. Se
o empresário tem o direito de ter sua ideologia, fazer
suas organizações e lutar pelos seus interesses, os
trabalhadores devem ter essa mesma regalia. De
modo que acho que essa reportagem é um pouco
exagerada, não está bem à altura de uma revista importante como a Veja. Ela está exagerando, está
num estilo muito TFP, que era contra, condenava
todo e qualquer movimento social no País. Isso, em
primeiro lugar. Em segundo lugar, Senador Edison
Lobão, penso que esse tema é de transcendental
importância. O Brasil, enquanto não enfrentar a
questão da terra, não será um grande Pafs, não será
um Pafs desenvolvido. Todos os países do mundo
que se desenvolveram tiveram que mexer, primei ror
na questão da terra. Inclusive os Estados Unidos é o
que é em função da distribuição da terra. No próprio
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Estados Unidos há uma diferença muito grande entre o Norte e o Sul, porque no Norte a terra foi melhor distribulda, o Norte é muito mais desenvolvido
que o Sul em toda sua estrutura, este, apesar de
rico, é 111als atrasado, porque a distribuição de terra
não foi a mais correta. O Brasil, se não fizer uma reforma agrária, se não tiver uma polftica agrfcola de
proteção ao pequeno produtor para que ele possa
produzir e trabalhar com dignidade, não irá a lugar
algum. Gerar um emprego no campo é muito mais
barato que gerar um emprego urbano, infinitamente
mais barato. O que penso é que falta, apesar dos
discursos, mais ênfase política por parte do Governo. Tive grande esperança com a posse do Ministro
Raul Jungmann, que é um homem sério e quer a reform~ agrária, de que andasse mais rápido, mas não
anda, tudo continua paralisado e não será a aprovação do rito sumário, pela Câmara, que irá resolver
-esse problema. O problema não está no rito sumário
e não está na lei, o problema está na vontade politica da estrutura em fazer a reforma agrária. Sentimos
que, apesar de alguns quererem fazer a reforma
agrária esta não anda, está paralisada, é lenta. Há
contradições no Governo, uma contradição enorme.
Estã semana assisti uma brutalidade. Os trabalhadores ocuparam a sede do Incra em Cuiabá Fui
para lá ajudar e levamos dez dias negociando com
eles. Depois que conseguimos que os trabalhadores
saíssem da sede do Incra, o Ministro da Justiça, no
dia seguinte; mandou abrir inquérito. Todos foram intimados. Para que isso, se a questão já estava negociada? Foi só para radicalizar. Enquanto, de um
lado, conversávamos nós e dois assessores enviados pelo Ministro da Reforma Agrária, tentando
acertar a situação, de outro lado, o Ministério da
Justiça tomava uma atitude como essa. A propósüo,
há pouco tempo, esse mesmo Ministério mandou atirar em trabalhadores na ponte sobre o rio das Mortes, em Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal,
que nunca havia feüo isso antes, chegou em um ônibus para desobstruir a estrada e atirou nos trabalhadores. Há uma contradição do Governo, não há unidade com relação a esse assunto: Parabenizo V.
Ex' por levantar o tema aqui hoje. Eu já disse da tribuna que o Senado deveria debater mais esse assunto, discuti-lo mais, dar a ele mais força. Parabenizo V. Ex' por suas ações em favor da reforma
agrária. Foram ações concretas que ajudaram a viabilizar a reforma agrária no seu estado. Torço para
que o processo de reforma agrária caminhe mais rápido no Brasil e que consigamos acabar com essa
vergonha nacional que são os acampamentos dos
sem-terra que há pelo País. Aliás, o meu estado é
um dos que mais tem acampamento de sem-terra. E
só não houve em Mato Grosso o que houve no Pará
e em Rondônia porque tanto o Governador Dante de
Oliveira quanto nós estamos lá negociando diutuma-
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mente com os trabalhadores. Onde há um problema,
vamos lá discutir, conversar, intermediar e equacionar. Caso contrário, em Mato Grosso, já teria havido
muito mais mortes do que em Rondônia devido às
ações de algumas pessoas do Governo Federal. Alguns homens. do Governo querem usar leis draconianas contra indefesos trabalhadores que nàda
mais fazem do que lutar por um direito, por um lugar
ao sol. Isso é mais do que justo, mais do que correto. Parabéns a
Ex' pelo .seu brilhante pronunciamentol
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Ca~os Bezerra, muito obrigado. De fato, precisamos perder o
medo de debater a questão, que é fundamental para
todo o Pais. É aqui que precisamos deglutir esse
problema, para chegarmos a conclusões práticas sobre a reforma agrária que deve ser feita e a reforma
agrária que deve ser evitada
A Sr" Marina Silva - V. Ex' me permite um

v.

apa~e?

O SR. EDISON LOBÃO- Concedo o aparte a

V. Ex'.

.-

A Sr" Marina Silva - Agradeço a V. Ex" pela
oportunidade do aparte. Faço minhas as palavras
dos Senadores que o parabenizam por trazer nesta
tarde o tema da reforma agrária. V. Ex' falou sobre a
reconcentração fundiária. A revista Veja fez um levantamento segundo o qual um terço das pessoas
veinderam o lote de terra com o qual foram beneficiadas. No meu Estado, esse problema é muito grave.
Gosto de ilustrar por meio de parábolas. Se fôssemos criar peixes em cativeiro sem colocar o alimento
necessário para os mesmos viverem e se reproduzirem, com certeza todos morreriam ou, na primeira
enchente, sairiam do açude para um lago de água
corrente. Muitas vezes o Governo assenta os semterra sem Jhes dar a mínima condição de estrutura.
E falo com conhecimento de causa, em virtude do
que vejo na minha região. Posso cüar, no Estado do
Acre, os projetas Redenção, Padre Peixoto, Santa
luzia e tantos outros, que estão completamente
abandonados. Muitas pessoas não saem de Já porque não têm como sobreviver de jeito nenhum na cidade. Preferem permanecer lá a morarem no meio
das ruas. Mas os que têm a mlnima chance vendem
os lotes nem que seja para viverem alguns meses
daquele dinheiro. Nesse sentido eu não os culpo,
porque,· na verdade, eles foram colocados em campos de concentração onde até morrem de malária. O
recente episódio de Corumbiara fez com Q'Je o Governo Federal tomasse algumas medidas no Estado
de Rondônia, porque no dia 9 do corrente completou
um ano da chacina ocorrida naquela cidade. Quando
conversei com o vice-Governador daquele estado e
com os represéntantes do Incra e das secretarias ligadas à reforma agrária nos estados, eles disseram
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que os assentamentos estão sendo feitos nas piores
condições. As pessoas têm um lote, mas não têm
assistência médica, técnica nem de crédito. Portanto, não se pode culpar os sem-terra pelo fato de depois venderem os seus lotes. Tenho algumas sugestões, as·quais até gostaria de levar ao Ministro Jungman, com relação à titulação da terra. Antes quero
tratar de um outro assunto. V. Ex" nos informou que
a revista Veja afirma que um percentual proveniente
dos assentamentos é destinado à organização do
movimento. Eu digo o seguinte, Senador: a sociedade, muitas vezes, de forma organizada ou não, tenta
suprir a ausência do Estado. No caso da reforma
agrária, o Estado, em que pesem alguns acenos,
continua ausente. Talvez seja por isso que as organizações paralelas ao poder do Estado têm tanto sucessõ. Posso aqui citar uma experiência da prefeitura de Rio Branco, que está assentando pessoas em
·pequenos lotes de 4 a 5 hectares com um retomo
em termos de renda familiar de até 5 salários mínimos, além do que as famfiias podem tirar em termos
de subsistência. Q prefeito faz algo parecido com o
que faz o MST: dá um carro de mão, ferramentas,
mal[izes de porcos e galinhas, para que os trabalhadores que são assentados comecem sua vida. Depois de dois anos, a prefeitura recebe o mesmo que
ela entregou e assenta um outro sem-terra. É isso
que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra faz. Por que no Acre quem faz isso é o prefeito? Porque o poder público assumiu a responsabilidade. Por que o Governo Federal não faz essa parceria com o assentado? Porque ele pouco oferece e,
em não oferecendo quase nada, pouco pode cobrar
de volta. O MST, parece-me, neste caso conseguiu
mais crédito do que as próprias instituições. E, para
concluir, quero dizer que acho o problema da reconcentração fundiária grave. E nós aqui não queremos
legislar para o errado, todos queremos legislar para
o certo. O Governo deve preocupar-se em fazer a
reforma agrária para o certo e não para o errado,
mas neste caso é fundamental que se repense o
problema da titulacão. Defendo a tese de que ao assentado deveria ser dado o direito ao usufruto da
terra, para que ele não pudesse vendê-la. O Estado
seria o dono da terra e apenas indenizaria as suas
benfeitorias ou, por uma outra forma, quem quisesse
ter acessó àquela terra indenizaria o primeiro usufrutuário pelas benfeitorias que tivesse feito, para evitar
o problema .de os grandes, em sã consciência, sabendo, pressionarem os pequenos para que vendam
as terras. Conheço muitos grandes que conseguem
fazer com que benefícios de ramais, de pavimentação, de melhoria de estradas não· cheguem até· as
colónias dos pequenos no meu estado, para que se
sintam obrigados a vender os seus lotes. Conheço
casos de pessoas que fazem a semeadura do capim
de avião, para empestearem a terra dos pequenos e
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obrigá-los a venderem os seus lotes. Então, eu não
culparia tanto os pequenos; culparia a ausência do
Estado e, aCima de tudo, a falta de uma política de
reforma agrária, como muito bem já disseram os colegas e V. Ex" mesmo. Para concluir, Sr. Senádor,
devo dizer que nunca vi ninguém ser criticado J!lOr ter
em sua biblioteca livros de David Ricando ou de
Adam Smith. A meu ver, trata-se de uma questão de
preferência bibliográfica. Penso mesmo que se existe esse afinco por parte da liderança do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sêm Terra em tentar compreender o problema da reforma agrária, o Estado
brasileiro, em vez de renegar esse conhecimento,
deveria estabelecer uma parceria. Se hoje o Poder
Público quer resolver os problemas reais do Brasil,
há que, necessariamente, instituir uma parceria com
a sociedade. Muito obrigada.
• O SR. EDSON LOBÃO - Veja V. Ex" como o
debate é benéfico. V. Ex" lembra que não basta distribuir a terra. Em verdade, não basta. A terra é um
dos itens da reforma agrária. A assistência médica,
a educação, a eletrificação rural, enfim, uma série de
outras questões também precisam ser consideradas
no bojo da reforma agrária.
Ao final de seu aparte, V. Ex" propõe ainda que
o Governo estabeleça como meta de política de reforma agrária o usufruto da terra e não a doação da
mesma Correto. Talvez seja uma boa solução. O
Estado, com isso, impediria definitivamente situações como essa que estamos vendo aqui, ou seja, um "
terço das terras doadas aos sem-terra sendo transferido a outrem.
Por conseguinte, a proposta de V. Ex" deve ser
considerada, deve ser levada a sério na devida conta. No meu governo, além de doarmos a terra, doávamos também a ferramenta agrícola, as sementes
selecionadas, dávamos assistência técnica· por intermédio da EMATER, e assim por diante. Fazíamos,
no Maranhão, aquilo que, em parte, também se fez
no Acre, segundo o relato de V. Ex".
O Sr. Epitaclo Cafeteira - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Com muito prazer,
Senador Epitacio Cafeteira
O Sr. Epitacio Cafeteira- Senador Edison Lobão, talvez eu seja o mais radical de todos os Senadores no que tange à reforma agrária. Quando se
quer fazer reforma administrativa, consulta-se à
Constituição, procura-se mudá-la para, então, se fazer a reforma ·administrativa. Quando se quer fazer a
reforma da Previdência, consulta-se à Constituição
para mudar o que lá está, mas, ao se falar em relo[:
ma agrária, ninguém procura o Texto Constitucional
para verificar o que é preciso alterar fundamental-
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mente, ou seja, a pedra de toque. A reforma agrária
que se discute e que tem até Ministério objetiva a
modificação da titularidade da terra, mas há também
a defesa para atender, com assistência, àqueles que
irão pa@ a terra. Talvez tenhamos que chover nesse
deserto, em que há falta de tudo para um homem
que hoje não tem terra, não tem teto e não tem trabalho, sem se ir à base, ao alicerce. Olho a terra, talvez, de uma maneira diferente. Sei que no nosso estado foram negociadas grandes glebas de terra. No
meu Governo, que antecedeu ao de V. Ex", diminuí
o tamanho da gleba que poderia ser transferida pelo
lterma para qualquer pessoa. Na realidade, foi uma
solução drástica, que, de certa forma, até impediria
grandes investimentos no setor agrfcola, mas eu visava muito mais ao homem. Ouvi, ontem ou anteontem, 'na televisão, o que é a defesa de um grupo:
pescadores do Ceará resolveram· criar um tribunal
·para julgar aqueles que estão pescando lagosta em
tamanho menor do que o permitido. O lbama não
aparece por lá; diz que não tem lancha, nem pel;soal; então, os próprios pescadores, para se autodefenderem, organizaram-se e estão hoje julgando e
proibindo os companheiros que infringem essas leis
de irem para o mar. O problema de assentamento
agrário, que não é o de reforma agrária, teria de ser
feito em função de incentivar cooperativas ou grupos
que tenham algo em comum. Não se pode colocar
numa gleba de terra um cidadão que não conhece o
vizinho que ganhou outra gleba; isso é perder tempo
e agravar o problema. Quero dizer a V. Ex" - não
precisaria fazê-lo, mas desejo apenas registrar que, no meu Governo, não howe nenhuma morte
no campo decorrente de luta agrária. O nosso estado é grande e, talvez, por isso mesmo, não haja tão.
grande luta. Hoje, o problema deste País, em tennos
de reforma agrária, é mudar a estrutura agrária. As
terras são usadas como cadernetas de poupança. O
cidadão possui a terra, coloca uma cerca e diz: "Eu
não planto, mas ninguém planta; não cuido, mas ninguém cuida". Ele não precisa de correção monetária,
e a terra passa a ser uma propriedade, uma caderneta de poupança garantida. Congratulo-me com V.
Ex" porque traz a debate, nesta Casa, matéria tão
importante como essa da questão agrária. Não chamarei jam<~is de reforma agrária enquanto não houver a disposição de examinarmos, dentro da Constituição, quais os direitos e obrigações dos proprietários de terras. Na Constituição só constam os direitos, não há obrigações. Parabéns a V. Ex".
O SR. EDISON LOBÃO - Obrigado, Senador
Epitacio Cafeteira. Assim como V. Ex", também condeno o egoísmo dos grandes proprietários de terras.
Realmente, ele existe, o que é lastimável.
Os grandes detentores de terras não as utilizam, muitas das quais são herdadas ou laçadas, e
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também não pretendem ou não permitem que os
verdadeiros trabalhadores rurais delas façam uso.
· Obse!Ve como o progresso, até na ação de
Governo, vai acontecendo de maneira extremamente benéftea.
·
V. Ex" assumiu o Governo e estabeleceu álgumas regras no Estado do Maranhão no sentido de
que áreas maiores de terras não fossem distribuídas
senão dentro de determinados critérios, pelo lterma
- Instituto de- Teiras do Estado do Maranhão.
Em seguida, assumr o Governo e fui além: proibi que· o lterma distribufsse ou vendesse terra para
grandes e médios proprietários. No meu governo, as
terras do·estado só foram distribuídas aos pequenos
lavradores, aos sem terra realmente. É ao progresso, na ação de governar, que estamos assistindo.
• O Sr. Lauro Campos- Senador Edison Lobão, V. Ex" me concede um aparte.
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex", Senador l.àuro Campos. ··
. . · O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Edison
Lobão, não é preciso enfatizar a importância do
tema esColhido por V. Ex", basta ver o numero de
eminentes Senadores que me antecederam e que o
apartearam. Gostaria apenas de aduzir, depois de
cçncordar, em grande parte, com inúmeras inte!Venções que foram fertas aqui, algumas considerações.
Não conheço nenhum país em que tenha sido feita
uma reforma agrária verdadeira que tivesse se encaminhado para o socialismo. Do meu ponto de vista,
a história demonstra que a reforma agrária aumenta
o número de proprietários, resolve conflitos sociais
em tomo da propriedade e é, portanto, em certo sentido, um instrumento de apaziguamento desses conflitos sociais. Só entre 1900 a 1910, os Estados Unidos distribuíram, através do homestead, 90% das
terras que constituem o centro-oeste norte-americano. Quando o Exército de Ocupação chega ao Japão, após a 11 Guerra Mundial, fazem uma reforma
agrária, pois consideravam que 25% de assalariados
na agricultura japonesa eram demais. No entanto,
não tinham a intenção de reduzir ou redistribuir a terra, já que a propriedade fundiária naquele país asiático é, em média, de 8 mil metros quadrados. Portanto, essa aversão à reforma agrária parece-me
ideológica, como se fosse a tentativa de implantação
ou fortalecimento de um regime que não o da propriedade privada de terras no campo. Na medida em
que o Brasil não deseja fazer sua reforma agrária,
percebemos que o problema se agrava a cada dia..
Onde e~á a violência? Nos trabalhadores que lutam
pelo seu acesso à terra? Nos trabalhadores que, ob-
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viamente, foram expulsos de suas condições de trabalho? Naqueles que se destacaram, talvez, dos
1.350 milhão de desempregados que há em São
Paulo? Na indústria capitalista, no capitalismo urbano, que: não é capaz de fornecer oportunidades de
emprego? Se o campo não conseguir absorver parte
dessa mão-de-obra, ficará cada dia mais evidente
que a violência não está do lado daqueles que pretendem trabalhar, mas, sim, das instituições, daqueles que não quiseram obedecer aos postulados da
Conslituição de 1946 e dos outros instrumentos legais que apontam no sentido da refonna agrária. Antes de terminar, gostaria de lembrar a V. Ex" que
agora se compara - parece-me que a própria revista
Veja.comete esse erro- a produtividade dos trabalhadores assentados com a das grandes empresas
_agrícolruo;. Ora, o Governo brasileiro está oferecendo, só neste ano, R$7 bilhões corno incentivo à agricultura - obviamente uma importância muito menor
do que aquela que foi destinada à tentativa de reforma ag~ria. Por ouiro lado, quanto à modemizaçãq
da 11gncultura, vemos que uma máquina utilizada,
por exemplo, em plantações de cana e de soja é capaz de dispensar seis mil lavradores. Ou seja, uma
máquina produz n6vos assentamentos que o Governo não consegue resolver, por intermédio das medidas tomaaas pelo Sr. Jungmam. Então, parece-me
que existe realmente um agravamento da situação,
e o lado dos proprietários está ganhando. Já houve,
de acordo com dados oficiais, ·mais de 1.100 mortes
praticadas por proprietários de terras ou seus mandantes. Nessa guerra, há uma perda evidente do
Movimento dos Sem-Terra. Talvez se conte, no máximo em dezenas, o número de pessoas que foram
atingidas pela chamada violência daqueles que são,
na realidade, as vítimas dessa violência institucional.
E_ esse atraso nos leva, às vésperas do ano 2000, a
amda estarmos discutindo aquilo que o mundo já resolveu, que é a reforma agrária. Ficamos a favor da
violência institucionalizada, que justifica e acirra esses conflitos. Parabenizo V. Ex" pela importância do
tema que escolheu para trazer aqui, ao qual dou a
minha modesta contribuição, talvez apenas para enfatizar a sua importância e o modo pelo qual V. Ex" o
tratou. Muito. obrigado.
O SR. EDJSON LOBÃO - Nobre Senador Lauro
Campos, a sua contribuição não é modesta, mas importante, do ponto de vista histórico deste problema.
O Sr. Jader Barbalho- Permite-me v. Ex" um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouvirei V. Ex" com
muito prazer, nobre líder do PMDB, Jader Barbalho,
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que foi Ministro da Reforma Agrária e, conseqüentemente, entende profundamente esta questão.
O Sr. Jader Barba lho - Senador Edison Lobão, desejo cumprimentar V. Ex" por trazer ao Plenário do Senado um assunto que está preocupando
a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, desejo
reafirmar que a questão da reforma agrária deve ser
analisada corno um projeto económico e social do
Brasil; não pode absolutamente ser entendida como
um processo de nature:;m ideológica. Se caminhar
para esse campo, haverá prejuízo para a sociedade
e, inclusive, para aqueles que desejam e têm o direito de ter um pedaço de chão para trabalhar na agricultura no Brasil. O que me preocupa nesse quadro
que ai está, em primeiro lugar, é o nível de desinformação. Num projeto de assentamento agrário, o valor da terra no Brasil está em tomo de 1O%. Imaginar
que a simples distnbuição de terra ou a invasão de
· uma determinada propriedade transformará a vida
dos agricultores, é um grande equívoco. Af listão dados a anunciar que há milhares de agricultores no
sul do Pafs, fundamentalmente no Paraná, deixando
as suas terras por falta de financiamento para a agricultura. Então, o problema da agricultura, do assentado não é a simples distribuição de terra. Os número~ apresentados por essa pesquisa não distorcem
absolutamente a realidade; são reais. Deixar o trabalhador apenas na terra, sem assistência técnica,
sem financiamento, sem medidas de comercialização, é deixá-lo relegado à pobreza. Mas, o que me
assusta é que, nesse processo, o Governo está perdendo rapidamente a liderança. E, fora da lei, não
creio, Senador Edison Lobão, que se chegue a bom
lugar. Esta história de que se vai fazer reforma agrária na marra neste País poderá dar muita dor de cabeça à sociedade brasileira. Além disso, no meu Estado, já estão invadindo propriedades produtivas,
áreas de pasto que, na Amazônia, não se consegue
recuperar para a agricultura, num verdadeiro crime
contra o património. Por quê? Porque o INCRA, o
Governo Federal pagará caríssimo pela área de terra invadida, a qual não servirá para a agricultura. E
tem mais! Há pessoas que estão até desejando que
suas terras sejam invadidas pa.-.._ ·~-eberem dinheiro do Governo. Então, nesse clima de desordem que
aí está, de falta de liderança nessa área, o Governo
querer bancar o bombeiro, saindo atrás do incêndio
patrocinado pelo Movimento Sem-Terra, é simplesmente uma loucura, que será paga com sangue e
com dinheiro público nas desapropriações. Há pou:.
co dias, ouvimos aqui companheiros, inclusive o Senador Casildo Maldaner, falando a respeito dos precató-
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rios judiciais nessa área O próprio Senador por Pernambuco veio aqui pleitear uma modifiCação nos pagamentos, porque são valores astronómicos que
representam os débitos do Governo, que não pode
fiCar passivo, querendo bancar o bombeiro, sem assumir a liderança que deve exercer. O Governo não
pode ser substituído pelo Movimento Sem-Terra.
Esse Movimento, como qualquer outro, pode defender seus interesses. Mas Governo, aqui ou em qualquer parte do mundo, que abre mão de sua liderança para comandar um processo, inevitavelmente
produzirá o caos. V. Ex", com muila propriedade;
traz ao debate a reportagem da Veja, que demonstra,
na realidade, o caminho que eslamos tomando nessa
área. Veja o que aconteceu no Maranhão: invadiu-se
uma tàzenda, malaram os seus funcionários, e o Go-vemo desapropriou a área. Absolulamente, não será
com um gesto de fragindade dessa natureza que se vai
conseguir chegar a algum lugar. O Governo deve desapropriar áreas de terra. A reforma agrária é necessá~
ria, mas o Governo deve alocar recursos. O Estatu19
da Terra fala no Fundo Nacional de Reforma Agrária,
que nenhum governo instituiu. Se o Governo pretende
fazer a reforma agrária com decreto de desapropriação, não se chegará a lugar algum. Os assentamentos
sempre serão pobres. Não se recuperará essa gente
de forma alguma se a reforma agrária não for entenálda como um projeto económico e social. Devem-se··
alocar recursos no Orçamento da União. A reforma
agrária deve ser tratada como um programa sério. O
problema da terra no campo não é álferente na área
urbana. Quantas pessoas, na área urbana, não lulam
pelo direito a um pedaço de chão para construir a sua
casa? Se o Governo se afasta ou permite que o líder
dos sem-terra se comporte - numa reunião em Brasflia, na presença de dois Ministros e de mulher do Presidente da República, a Primeira Dama do Pafs como os jornais noticiaram, então ele deveria entregar o Ministério da Reforma Agrária ao Movimento
dos Sem-Terra Creio, Senador Edison Lobão, que
temos a obrigação de entender que a reforma agrária é necessária e que existe concentração brutal de
terra neste País. Mas, se o Governo quer realizá-la,
tem que alocar recursos. E temos que entender
também qu~ o Governo não pode, absolutamente,
abrir mão do dever de ser governo nessa área. E é
o que está acontecendo, pois o Governo está deixando de agir como tal e vai pagar caro por isso.
O Sr. Pedro Simon - Senador Edison Lobão,
V. Ex" concede-me um aparte.
O SR. EDISON LOBÃO - Se o Sr. Presidente
permitir.
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O Sr. Pedro Simon - Dentro do contexto, S.
Ex" vai permitir.
. O SR. PRESIOENTE. (Rerian .Calheiros) - A
Mesa faz uma concessão a V. Ex" é ao Senador Pedro Simon, mas, entretanto, deve alertá-lo de cwe o
seu tempo já se esgotou há 1O minutos, Senador
Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO- COncluirei em seguida, Sr. Presidente.
·
O Sr. Pedro $im011,- Sr. Presidente, concorda
V. ~ qiJe. o ~$inP<5 se: esgotou há 10 .minutos, mas
que ·a reforma agrária já espera há mai_s 100 anos e
que estamos tentando chegar lá. V. Ex" e a Presidência têm a grandeZa Pll tolerância, pois o assunto
aqui abordado é da maior importância. Não há dllvida ...: repito - de que esse assunto é da maior importância. Se v. Ex" observar, como falou há pouco o Irder do meu partido, sob os mais variados ângulos
sobre os quais se queira discutir, c~egamos sempre
à unia conclusão: ·a reforma agrária não sai porque
não sé tem decisão políiica a respeito de como ser
feita. A verdade é esta~ QuandO o líder do meu particio diz que os sem:-terra gritam, fazé')l isso e aquilo,
e o Governo não faz nada, é porque o Governo não
faz nada mesmo,. pois se fizesse; salberfamos qual é
o seu projeto. Mas qual é o projeto do Govem()? Em
relação ao sistema financeiro, vamos ser claros: o
Brasil inteiro sabe que o projeto do Governo é salvar
os bancos. Para .isso, o ·Governo teve coragem de
baixar uma medida provisória na sexta-feira, de madrugada, colocando de R$20 a R$30 bilhões nos
bancos - Banco Nacional, Banespa. E agora baixou
outra medida - um absurdo, um escândalo - que
permite que os bancos alterem as tarifas como bem
entendam, dizendo que é a livre iniciativa. Mas há
mais de 1.500 Municfpios que têm um banco só,
onde, portanto, não haverá livre iniciativa e os cidadãos terão de pagar o percentual que o banco quiser. O Governo tem politica para o sistema financeiro, não tenho dúvida alguma. E qual é a politica do
Governo para a reforma agrária? Repare V. Ex" que
os sem-terra estão protestando, porque querem terra~ os com-terra, tenho dito isso, que saíram da Itália
ou da Alemanha há 150 anos para o Rio Grande do
Sul, receberam do Império, devido a uma reforma
agrária feita à época no Estado, 30 hectares de terra. Durante todo esse tempo plantaram, colheram,
cresceram em cima de uma reforma agrária, feila há
150 anos, em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, a região mais próspera do Rio Grande do Sul,
através da pequena propriedade cultivada. Hoje,
esse pequeno proprietário está entregando suas terras para o Banco do Brasil em troca da dívida - 30,
40 ou 50 heclares. E o Banco do Brasil está publi-·
cando editais de venda daquelas terras, o que consi-
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dera até um absurdo. O Presidente José Samey disse, em certa oportunidade: "Mas como é que o Banco do Brasil vende terra que é menor do que o módulo rural?" Se existe um módulo rural, o Banco do
Brasil geveria ter uma fórmula de venda, mas não
fora do módulo rural. Então o pequeno produtor não
consegue pagar suas dfvidas e está.vendendo. a sua
terra. Em relação ao grande produtor, citei o caso do
Sr. Olacyr de Moraes, que quer vender 200 mil hectares da terra mais modema, tecnicamente melhor, a
de maior produtividade. E ele. quer .entregar essas
terras, porque entende que não compensá produzir
no Brasil. O Goveinó 'não o:Uiá por quem não tem
terra. Tudo bem, não olha por quem não tem terá O
Governo entende que •. no Brasil, não dá para se fazer rejorma .agráiia, sai muito. caro •. Então, aquele
que iem terra,. o pequeno proprietário, o Governo
não olha por ele. Vamos ver. o grande proprietário.
- Um certo jornal publica que o físico nuclear Rogério
C11rqu,eira Leite:..,. qu~ aqui esteve quando discutfamos o Slvam -,herdeiro de terras.na região de.Pontal do Parariapariema, no augé .da crise em São
Paulo, a única· região de São .Paulo onde existem
problemas de, ~fgrma agrá_ria, aceiita. a desapropriação"pelo Governo de suas terras. De acordo com os
dados, a área é suficiente parei assentar mais de
4.000 famflias. Cerqueira Leite propõe que a indenização seja equivalente a 30% do valor das terras. O
Sr. Olacyr, lá de Mato· Grosso,. veio aqui dizer que
quer entregar suas terras; e, agora, é o físico nuclear que declara também querer entregar suas terras. E não é lá no meio do Mato Grosso, é Já em
São Paulo. Vem dizer que entrega as terras dele por
30% do seu valor. Lembro-me de que venho discutindo isso, nobre Senador, há 40 anos, desde quando era estudante da Faculdade de Direito e, quando
falávamos em reforma agrária, o pessoal gritava: "E
o Governo, e o Exército, que têm muitas terras, não
sei o que, não poderia entregá-las para a reforma
agrária?" O Governo está entregando. O Exército diz .
que entrega as terras, que serão divididas, demarcadas por engenheiros; essas terras serão demarcadas e entregues ao Governo. Juro por Deus que não
sei o que o Governo quer. O que o Governo quer?
Volto a repetir: em relação ao sistema financeiro,
todo o Brasil sabe, o Governo resolveu fechar com
os bancos. Há o protesto da dona de casa, tenho
aqui dossiê, abaixo-assinado, uma guerra de protestos contra o apoio exagerado que o Sr. Fernando
Henrique está dando para o sistema bancário, mas o
Governo tomou uma posição. Bem ou mal, não há
que se discutir: em termos de.sistema financeiro, o
Governo tomou uma posição. Mas que tome em termos de reforma agrária, que diga o que quer, que
busque o que quer, que coloque no papel. Acho correta essa questão que está sendo levantada, porque o
que se diz é o sem-terra faz um alistamento e ninguém
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sabe quem é quem, de onde veio ou de onde não
veio. Tem que se fazer com que o cidadão volte a
sua terra. Assim como São José teve que levar Jesus para Belém porque era seu lugar de origem, que
o sem-terra tenha que se cadastrar de onde ele saiu.
É uma maneira de se fazer. Pelo menos vai se 1Xlber
como é a cara dele. Tem que se fazer isso, vamos
fazer isso. Tem que se dar uma garantia, para que o
sem-terra que está lá não venda a terra depois, não
abandone a m4lher e os filhos. Se tem que fazer,
que se faça Que o Sr. Fémando Henrique tenha
pela reforma agrária, peill terra, metade do interesse
que tem pelo sistema financeiro. Portanto, felicfto V.
Ex" pelo seu pronunciamento. Rcamos na expectativa da que o Governo diga o que pensa sobre a matéria
O SR. EDISON LOBÃ 0 - Agradeço o aparte
de V. Ex1 e concluo, Sr. I •sidente, dizendo que
dentro de quatro anos esta mos desembarcando
no ano 2000. E é inconcebf · chegarmos ao novo
milênio mantendo milhões r
Jrasileiros à margem
dos direitos sociais, à marge la integraçãõ da economia de um país já avançad.J, sofisticado como é o
Brasil.
Estamos vendo ainda a existência teimosa de
milhares de grandes latifundiários, com milhões de
hectares de terras, que com elas nada fazem e não
permitem a presença do trabalhador rural ali em nenhuma circunstância. Isto é inconcebível eJnaceftável.
Mas também não poder, s fazer uma reforma
agrária marcada pela violência. )Omo ainda há pouco salientava o Senador Jader Barbalho.
O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. EOISON LOBÃO- Terei prazer em ouvir V. Ex", "se o Sr. Presidente estiver de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) Lembro que há outros oradores inscritos e que está
convocada uma sessão deliberaiiva para às 18 horas e 30 minutos.
O Sr. Geraldo Melo - Agradeço e declino do
aparte, Sr. Presidente.
O SR. EDISON LOBÃO - De qualquer maneira agradeço o interesse de V. Ex'.
Eu dizia, Sr. Presidente, que não faremos, jamais, nenhuma reforma marcada pela violência.
No Governo João Goulart tentou-se fazer até
uma revolução em nome das reformas de base. A
principal delas era a reforma agrária, mas a nenhum
lugar chegamos naquele período. O ex-Presidentes
João Goulart não foi capaz, sequer, de elahrar uma
lei que dirigisse a reforma agrária. Por quê-' Pc,que
sua política estava marcada pel;:~, vi~~!'ln~:.ia. Velo a.
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revolução e, sem nenhuma dificuldade, foi institufdo
o Estatuto da Terra, que é uma boa lei. Precisa ser
aperfeiçoada, mas é uma boa lei.
Sr. Presidente, tenho os números que dizem
que o &x-Presidente João Figueiredo desapropriou
algo em tomo de 2 milhões de hectares de terras; o
ex-Presidente José Samey, 3 milhões de hectares e
o Presidente Fernando Henrique Cardoso declara
que já desapropriou 4 milhões de hectares de terra.
Enfim, temos o Ministro Raul Jungmann, do
qual ,tenho, muito boa impressão, que foi recebido
com, palmas até pelas esquerdas e que agora já é
criticado por elas. O fato é que precisamos, de um
modo ou de outro, encontmr um caminho para esse
impoljante tema da vida nacional.
u trabalhador do campo é brasileiro e cristão
janto quanto nós e, por isso, precisa do nosso apoio
e de uma solução definitiva para sua vida.
Muito obr!g.~do, Sr. Presidente.
Durante o discursá do Sr. Edison Lobão, o Sr. José Samey, Presidenta, deixa a
• cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Ca/heiros, 2' Secretário.
Durante o discurso do Sr. Edison Lo, bão, o Sr. Renan Calheiros, 2• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupàd"' pelo Sr. Odacir Soares, t• Secretário.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. ,Odacir Soares, t• Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, 2• Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Antes de conceder a palavra ao próximo orador, a Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Senado
está convocado para uma sessão extraordinária hoje
às 18 horas e 30 minutos, quando serão votadas
matéria que exigem votação nominal.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUA'RDO SUPLICY (PT-BP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar gostaria de registrar a preocupação com a saúde da Dr" Lair Guerra, certamente, uma das pessoas
que, na área da saúde pública brasileira, tem dado
uma contribuição extraordinária. Infelizmente, em
addenle ds au\omóvel oconrido ontem na cidade de
Roolle, ela sof:eu sério traumatismo craniano.
Acabo ée liga:' para o gabinete do Ministro Adib
Jatene, or,de recebi a informação de que a Dr" Lair
Gue; ra S• • encontra em estado grave. Está em
0:11<'<, cor wau 4 -a escala de gravidade vai de 3 a
:' ~5. 0 q~a. _:a i;· ·~TS baixo o gràu mais grave o estado
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da pessoa Gostaria de transmitir ao Ministro da
Saúde, Dr. Adib Jatene, os nossos votos de que a
Dr" Lair Guerra recupere a saúde. Esta, certamente,
é a preocupação de todo,o Senado Federal.
Sobrei!Jdo no campo da prevenção de doenças
como a AIOS, a contribuição da Dr" Lair Guerra, tem
sido notável e altamente positiva. Espero que ela
possa se recobrar e voltar a trabalhar no Ministério
da Saúde.
Sr. Presidénte, quero ·registmr o que ocorreu
ontem no Conselhq da ~munidade Solidária. Por
sugestão da Presidente. do Conselho, Dr" Ruth Cardoso, foram examinados os diversos projetas de garantia de renda mfniiria familiar, tais como o bolsaescola. Cada um tlos responsáveis por esses projetes ,fez uma exposição, a respeito' dos· mesmos. A
reunião; que começou às·og horas e terminou às 14
horas, foi realiZada na Granja do Torto.
, O Conselho da Comunidade· Solidária propõe
como pcintos de é::ohsen$0: . .
.

-

'

I) o seu apoio a ações de nai!Jreza social, visando garantir uma renda mínima às
famolias pobres, com o objetivo de elevar o
desempenho escolar de seus filhos;
2) o reconhecimento de que a melhora
do sistema educacional é a meta universalista da política educacional que pode ser
mais agilmente alcançada, no caso das tamílias em extrema pobreza; por programas
de reforço da sua renda. Essas ações, ainda
que no primeiro momento possam significar
elevação do gasto público, no médio prazo
constituem investimento social eficaz, com
amplo retomo para o cidadão e para o País,
urria vez que se somam aos esforços de redução da repetência e da evasão escolar e
de combate ao desperdício educacional;
3) Para que estas ações de reforço de
renda familiar sejam eficazes e efetivamente
alcancem seus objetivos educacionais, é in. dispensável que sejam de iniciativa e responsabilidade local, de preferência municipal. Esta é uma das condições para que a
comunidade se sinta efetivamente responsável pelo programa.
4) O envolvimento dos diversos setores da comunidade, sobretudo a participação dos pais de alunos, dos empresários, das associações comunitárias, ao
lado do poder público, é outra condição.,
indispensável para o sucesso destes projetas.
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5) É fundamental que seja reforçada e
mesmo ampliada a tendência constatada na
reunião de hoje: a diversidade e pluralidade
de modelos e desenhos dos programas de
-renda· mínima e educação. Com certeza serão tanto mais eficazes quanto mais flexíveis
. e sensfveis forem às caracterfsticas locais e .
às condições peculiares em que· se· enraízam. Mas sobretudo a pluralidade das experiências reforçará o caráter democrático des. se esforço nacional de proteção · e. defesa
das crianças e adolescentes carentes. · ·
Ao final, ~ Conselho propõ.e. que os novoS prefeitos que se. el!lgerão no pleit() de 19.96 considerém-i
como·. prioritários para suas futuras _admin.istrações
projetas semelhantes aos aqui hoje apresentados e
-discutidos. O Conselho da Comunidade Sol.idária envidar;i. na medida .das suas possibilidades, () seu
melhor esforço para viabilizar .junto as prefeituras a
assessoria técnica e a troca de experiências de que
'
necessitarem.
. 'Sr. Presidente, eu gostaria de aqui . relatar o
que pude absorver da reunião aberta da Dr" Ruth
Cardoso, mas antes registro que há mais de um ano
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, falando
sobre o Projeto de .Garantia de Renda Mínima no
Palácio do Planalto, disse-me: "Você sabe, Eduardo,
eu sou a favor, mas você precisa convencer a Ruth
porque ela não é a favor". Felizmente ontem eu
pude ver, pessoalmente, a Dr" ·Ruth Cardoso, ao
abrir a reunião do Conselho da Comunidade Solidária, dizer: "é intenção deste Conselho promover reuniões sobre temas do momento que tocam a fundo a
questão do combate a pobreza'. Esses temas, segundo a Dr" Ruth Cardoso, são aqueles que oferecem possibilidade de consenso. Ela falou da importãncia de se procurar, e esse era um dos objetivos
da reunião, chegar a um consenso. Disse também
que era objetivo daquela reunião divulgar iniciativas
de governos locais e da sociedade cMI sobre ternas
considerados vitais para o Pafs.
Deu o primeiro testemunho o Governador do
Distrito Federal, Cristovam Buarque, que enfatizou o
quão é importante entender a modernidade, como
aquilo que atimde a desejos sociais.
Os objetivos lançados por essa modernidade
são, portanto, éticos e não técnicos. É nesse contexto que o Governador falou da modernidade ética e
expôs o Programa Bolsa-Escola, cujo lema é 'Toda
criança na escola e toda escola de qualidade". Frisou o Governador que o objetivo não é assistencial,
mas educativo, apesar de não se poder negar o im-
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pacto assistencial do Programa. Não se trata propriamente de tirar a famflia da pobreza, mas colocar
a criança na escola.
Ao mesmo tempo que o Governador aftrma
que 'o Programa não visa a renda mínima, m.as a
educação máxima", reconhece que o Programà de
Garantia de Renda Mínima, ao prover o mínimo de
renda às famflias, cria a situação para a erradicação
da miséria, inclusive daquele que passa a ter a oportunidade de se eoucar.. :: ·
Os beneficiários do 'Programa são aqueles com
renda per capita inferior a meio salário mínimo e
que mantenham os seus. filhos e/ou dependentes de
sete a quatorze anos matriculados em escola pública. Para continuar a receber o benefício, que é de
um salário mínimo por famHia, .as crianças não podem faltar a mais de duas·aulas por mês.. Além disso, os pais desempregados devem estar inscritos no
Sine.
..· Hoje, 30 mil- crianças estão sendo atendidas
pelo Programa. No ano passado, o fndice "de 'repetência era de 7~. A média anterior era de 22%. O
fndice de evasão hoje é de 0,2% enquanto que a
média anterior era de 8% a 10%. Portanto, tanto o
índice de repetência quanto o de evasão foram signifiCativamente diminuídos.
Quanto aos custos, o Governador afirmou ser
preciso distinguir entre proposta de país e proposta
de governo, na qual as limitações financeiras assumem posição de destaque no debate. Os custos do
Programa no Distrito Federal estão sendo equivalentes ao que o governo está deixando de pagar a
quem ganha mais de R$6.000,00, (teta do salário do
servidor do GDF). S. Ex" disse também que todo o
programa ~ Distrito Federal, durante 1O anos, poderia ser pago com o que se gasta com uma causa
trabalhista. Segundo o Governador, o dinheiro para
custear o programa existe no País, mas não nas finanças do governo. Existe um impasse entre, de um
lado, a dívida trabalhista, e, de outro, a dívida social
do· País. Rnalrnente, S. Ex" mencionou a dijerença
entre o custo real e o custo financeiro ao colocar a
seguinte questão: "Quanto volta para o Estado em
forma de JCMS, redução de gastos com saúde e outros, pelo fato de a população possuir uma renda
maior?'
Os maiores riscos do Programa, segundo o
Governador Cristovam Buarque, são o da possibilidade de escolha de famflias não merecedoras do
benefício e o de professores que dão frequência ao
aluno ausente.
As principais vantagens são tirar a criança do
trabalho, incentivar essas crianças a permanecerem
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na escola e ampliar a importância da escola na vida
desses cidadãos.
O Governador expôs também o programa complementar ao Bolsa-Escola, chamado Poupança-Escola. A criança que passa de ano terá depositada uma
poupança em seu nome no total de R$1 00,00 ao final
do ano. Se a criança te.rminar o primário, recebe metade de sua poupança. Se terminar a B" série, recebe
mais metade. Essa lógica persiste até o término do 2"
grau. Se a criança não conseguir finalizar o curso, perde a poupança. Esse programa, portanto, é um incentivo para o aluno continuar na escola.
Um outro programa mencionado pelo Governador é o chamado Escola 2.000. A idéia é proporcionar ao estudante 1200 horas de aulas por ano ou 6
horaS". de aulas por dia.
S •. Ex" mencionou a proposição do Senador
-José Roberto Arruda, que ali também expôs sobre a
Bolsa-Escola para cidades com até 50 mil habitantes, com vistas a evitar a migração pa~a as cidades
maiores.
Houve o depoimento do Prefeito Paulo Harl
tung~ Em Vitória, uma cidade com 270.000 habitantes, onde estão 42% da população do Estado, Paulo
Hartung desenvolveu o Programa Famma Cidadã. O
número de vagas em escolas do município foi ampliado em- 50%, e a repetência foi reduzida. O Programa Famrna Cidadã estabelece também a garantia de renda mínima para famílias com renda percapita inferior a R$35,00. Instituído neste ano, dele já
fazem parte 199 crianças.
A Prefeita Lídice da Mata falou do Programa de
Renda Familiar Mínima de Salvador, cidade com 2,2
milhões de habitantes, que está sendo implementado há duas semanas, dirigido pela Fundação Cidade
Mãe, que atende crianças de rua, idealizado à luz da
experiência de Campinas.
Os requisitos são ter um filho matriculado em
escola pública municipal ou estadual e freqüentar
postos de saúde.
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Portanto, é um programa que se inicia na mesma direção do de Campinas.
O Prefeito de Campinas, quando da exposição
do Secretário de Governo, Sr. Arnaldo, expliaitou
que o Programa de Garantia de Renda Famifiar Mfnima foi institufdo pela Lei Municipal n• 8.261, de janeiro de 1995.
A inic;iativa do Prefeito Magalhães Teixeira, ali
homenageado, garante que famflias com filhos de zero
até 14 anos ou portadores de·deficiências e com renda
per capita inferior a R$a5,00 recebam um benefício
suficiente para completar R$35,00 per capita.
A prioridade do programa é atender às crianças desnutridas, crianças e adolescentes em situação de risco, e seu foco é dado ria famflia, com o intuito de recuperar a liderança paterna e materna.
O valor do benefício recebido varia de 1O a 380
reais. O· número de pessoas que integram a famflia
e a renda per capita dos componentes explicam a
diferença. Além do beneficio monetário, 200 famfiias
são assistidas por psicólogos e assistentes sociais
nos chamados grupos sócio-educativos, em grupos
de 20 cada um.
Para o custeio do programa, são destinadas
verbas no montante de 1% das receitas correntes do
orçamento de Campinas, o que representa aproximadamente R$2,8 milhões de reais, dos quais 20"/o
são utilizados no subprograma sócio educativo e o
restante no Programa de Renda Mínima propriamente dito. Desde o início do programa, a prefeitura já
investiu 3 milhões de reais. A média do reforço, por
famflia, é de R$112,43.
Em junho de 1996, foram atendidas cerca de
2.600 fammas, num total de 12.320 pessoas beneficiadas. Desse total, 45% são fammas dirigidas por
mulheres.·

O Programa Cidade Mãe criou as chamadas
"empresas educativas" e abrigos notumos, que atendem às crianças em estado de risco social. Nessas
empresas, as crianças de sete a catorze anos recebem educação complementar, e os jovens de catorze a dezoito anos, educação profissionalizante. A
Fundação recebe apoio da Unicefe do Senai.

d Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias,
por seu Secretário, apresentou as experiências de
elaboração de políticas públicas centradas no núcleo
familiar. O Projeto Bolsa-Escola, aprovado pela Câmãrà Municipal, foi sancionado há duas semanas,
em Belo Horizonte. Ele ataca três frentes: escola,
profissionalização e inserção do indivíduo no mercado de trabalho e ações sócio-administrativas. O benefício· do Programa de Renda Mínima é de
R$1 00,00 por familia e já atende a soo familias, num
total de mais de 2 mil crianças.

O Programa de Renda Mínima atende hoje a
154 familias e, até o final do mês, atenderá a 580.
Dessas, 80% encontram-se na faixa de renda de
menos de um salário mínimo até um e meio salário
'Tlínimo, e 95% são famílias dirigidas por mulheres.

Também foi exposto o Programa de Carvoarias
e das famílias que antes estavam trabalhando nacolheita da erva-mate no Mato Grosso do Sul. Ali foi
instituído o Vale Cidadania, bolsa de R$50 por cadã'
filho entre 7 e 14 que freqüente 75% das aulas. O
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programa não coloca a questão do. rendimento fami·
dores em todo o País, em quase todos os municí· fiar.
pios, defendendo essa proposição.
Sabe-se que mais de 800 crianças cadastradas
· Considero que tenha sido um passo muito
trabalhavam nas carvoarias e na colheita da ervagrande que o Conselho da Comunidade Solidária temate. Dessas, mais de 300 já freqüentam a escola.
nha reconhecido sua qualidade, com o objetivo de
Em 1993, antes do início das ações, foi criada uma
erradicação da miséria e de procurar fazer com; que
comissão que levantou os primeiros dados. Estimatodas as crianças neste País possam. efetivarnente
va-se que existiam 2 mil a 2,5 mil crianças envoMestar freqüentando a escola, Foi fundamental o recodas nessas atividades.
nhecimento do mérito de proposições nesta direção.
Os .resultados positivos referem-se principalCumpre ressaltar, ainda,. que entendo multo remente à conquista do direito da criança de inserção .
levante a coordenação de esforços a nívelfederal,
e reinserção nas escolas e eliminação da atividade . . estadual e municipal. Assim como o SUS prevê um
laboral da criança.
balizamento de programas de saúde púbfica no BraAs principais dificuldades são: o acesso aos losil, que podem ~r administrados de forma descentralizada pelos Estados e, principalmente, pelos mucais da situação-problema; a resistência por parte
dos empresários e das famHias em retirar suas
nicípios, ta!)'lbém pode o Programa de Garantia de
crianças do trabalho esciavo - a mentafidade por
Renda Mínima ser instiluído por intermédio de lei tetrás dissO é a de que 'filho de pobre tem que traba- .
derat, que preveja a devida coordenação de esforlhar"; a inadequação de postos de saúde, salas de
ços no âmbito de Estados e municípios.
·
aula e transporte escolar.
. É nessa direção que aponta a proposta do De·A experiência ·tem. demonstrado que este Proputado Germano Rigotto nas suas emendall', qilando
grama .também é considerado altamente positivo.
diz que 'poderáà União celebrar convênios com os
Estados e municípios', prevendo compartilhar admiA Secretária de Política Educacional, Eunice
Duran, ressaltou que as iniciativas de politicas de
nistrativa e financeiramente o Projeto de Garantia de
renda mínima deveriam ser reafizadas a nlvel muni-·
Renda Mínima.
cipai. A descentralização permite uma melhor fiscali·
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
zação dessas políticas. Segundo a Secretária, um
aparte?
programa de renda mínima federal é 'inviável'.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, SenaGilda Portugal Gouveia, do MEC, sintetizou aldor Pedro Simon. Ouço V. Ex" com muita honra.
guns dos consensos a que se chegou durante a reuO Sr. Pedro Simon - Louvo o esforço de V.
nião, quais sejam: o local privilegiado de politicas
Ex". Não há dúvida de que V. Ex" tem um mérito expúblicas é o município.
traordinário pela dedicação que vem oferecendo a
Em contrapartida, o Consultor da Unicef, Caresse Projeto. Fruto dessa dedicação foi a sua aprolos Amarai, rebateu tais posições, afirmando que o
vação no Senado, se não me engano praticamente
município não é suficiente, por si só, para levar a
por unanimidade, inclusive com o voto do aluai Precabo politicas de renda mínima. A esfera federal
sidente da República.
deve balizar os programas e participar do seu finanO SR. EDUARDO SUPUCY - Por todos os
ciamento, já que existem sérios limites orçamentáPartidos, felizmente.
nos por parte dos municípios, principalmente os
O Sr. Pedro Simon - Esse projeto foi para a
mais pobres.
Câmara, onde há um movimento simpático, favoráA participação da sociedade civil em Programas
vel a ele. O então Líder do Governo e relator do prode Renda Mínima deve se dar na oferta de serviços
jeto, Deputado Germano Rigotto, em mais de uma
complementares que gerem condições para que, futuoportunidade me disse que seu parecer era favoráramente, os benefiCiários possam desligar-se dos provel e quE! ele via com muita simpatia -claro que ingramas, e não como geradora de recursos.
serindo uma emenda aqui, outra acolá- o projeto de
V. Ex". O seu grande mérito é ser uma proposta conO Diretor de Políticas Sociais do IPEA, Mariacreta para o nosso País, que tem milhões de pesno Macedo, expressou que o IPEA vem desenvolvendo estudos e apresentou quadros-resumes de 29
soas que passam fome, e que desperdiça milhões e
Programas de Renda Mínima em todo o Brasil, ainmilhões de reais, a pretexto de ajudar os que passam fome. O projeto de V. Ex" equaciona essa quesda não completos, na medida em que já superam,
tão. Ele é simples, singelo, imparcial, não vê partido,
em mais de 70, as proposições de Projetes de Rennão vê absolutamente nada. No decorrer do tempoda Mínima. Hoje, há candidatos a prefeito e a verea-
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V. Ex" inclusive propõe, começa com pessoas de
certa idade - o cidadão ressalva a sua cidadania,
sua dignidade, não como esmola, não como caridade, não como essas campanhas 'Natal da criança
pobre, Natal sem fome'. Quer dizer que nos outros
364 dias pode-se passar com fome? O projeto de V.
Ex" tem esse objetivo. Sentimos que não se quer
deixar passá-lo na Câmara porque o perfodo é eleitoral. Na verdade, o sentimento é o de que não é
hora de votar o projeto de V. Ex", que dará muita força ao Partido de V. Ex".
O SR. EDUARDO SUPUCY- Será que não daria muita força ao próprio Presidente da República?
O Sr. Pedro Simon- O que eu acho grave é o
Governo não ter opção. Repare V. Ex". No seu Gabinete, o Presidente Nacional do PT me chamou e junto com V. Ex" mostrou a idéia: 'Quero levar uma
proposta que o Partido dos Trabalhadores tem.' E
ele pedia para levar a proposta ao Ministro. Eu lhe
disse que considerava essa proposta séria demais:
Penso que não adianta levá-la ao Ministro; o importante é levá-la ao Presidente da República. Respondeu o Lula: 'Não quero ter essa pretensão'. Falei
com o Presidente da República e, se não me engano, dois ou três dias depois estava marcada a audiência. Marcada a audiência, Senador! O Lula foi
com uma equipe, e o Presidente da República, com
uma equipe, ouviu. E foi marcada outra reunião. Fruto dessas reuniões, surgiu um projeto de autoria do
PT, que ném por isso foi arquivado, isto é, um projeto que era extremamente necessário, urgente, de
autoria do PT; nem por isso o Presidente da República deixou de aceitá-lo. E fez mais: entregou o projeto à sociedade, porque julgou que a melhor maneira de executar um projeto dessa natureza era entregá-lo à sociedade. E foi buscar um bispo, até então
tido como um bispo ultra-radical -que, cá entre nós,
teve uma atuação espetacular -, o Bispo de Duque
Caxias, e foi buscar o Betinho. E entregou aos dois
o comando do processo. Entregou à sociedade civil,
colocando os Ministros na obrigação de participarem, de estarem presentes, de colaborarem. O coordenador, o chefe, o presidente era o Betinho; o secretário-executivo era Dom Mauro Morem, Bispo de
Duque de Caxias. E o projeto foi de combate à fome.
Julgo que foi um bom projeto. Pode-se dizer que se
tratava de um projeto de caridade, para distribuir esmola, e que o problema não era dar comida, mas direito ao trabalho e à remuneração. Comci dizia o Betlnho, na contingência de haver gente morrendo de
fome, a comida é mais importante. E o Governo nunca se preocupou. V. Ex" há de fazer justiça: o Governo nunca se preocupou. Disseram, inclusive, que o
Betinho pertencia ao PT e o elogiava, criticando o
projeto e nem assim o Governo se preocupou. Na
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verdade, tratou-se de um projeto signiiicativo, que foi
adiante e que cumpriu as finalidades. Depois do resultado das eleições, foram muitas as reuniões com
o Presidente Itamar Franeo e com o Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso; antes, quando Lfder
do Governo, participava de muitas dessas reuniões;
depois, não fui convidado para nada, debateu-se o
projeto da fome e lançou-se a idéia de a esposa do
Presidente chefiar o projeto. O Presidente Fernando
Henrique era contra, dizia que iriam atacá-lo e criticá-lo. Fui o primeiro que defendi a idéia. Argumentei
sobre as dificuldades do projeto e sobre aquelas que
Dom Mauro Morelli tinha, que os Ministros queriam
colaborar e que o Presidente da República mandava; também que, como não havia ninguém do Governo no projeto, era difícil fazer as ordens serem
cumpridas. O próprio Bispo e o próprio Betinho diziam que o Presidente mandava, mas que, na hora
da execução, era complicado. Falei ainda que, com
a Dona Ruth Cardoso na direção, isso não aconteceria, porque ela comandaria e dirigiria e ninguém
deixaria de cumprir 1Jma determinação da esposa do
Presidente. Lançaram, pois, um projeto muito mais
avançado do que aquele que o Lula entrega,u ao Itamar Franco e que foi lançado como Projeto da
Fome. Era o projeto da comunidade solidária. Quando me falaram como era G projeto, fiquei empolgado,
Senador Eduardo Suplicy. A. razão pela qual eu, que
não viajo pelo exterior e que não pretendo viajar
pelo exterior enquanto o Senado Federai não regulamentar a viagem, pois não viajo de favor, viajo se
votarmos: • Vamos fazer alguma viagem a tal lugar
porque é muito importante para fazer aquilo'. Vamos. O Senado Federal vota os representantes. Mas
isso de viajar com indicação de Uder do Presidente ... Viajei por indicação do Presidente da República,
pago pelo Presidente da República e chefiei a delegação do Brasil na posse do Presidente do México.
Fui chefe da delegação e como chefe da delegação
fiquei dois dias a mais no México para conhecer o
Programa Comunidade Solidária e trouxe uma caixa
enorme - paguei um frete caro - para trazer tudo
que havia sobre comunidade solidária para entregar
ao Comando de Program11s do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Eu imaginava o programa como
há no México e, modéstia a parte, Senador Eduardo
Suplicy, quando era Governador, com singeleza,
com muita singeleza, fiz um projeto mais ou menos
da mesma forma que era o •Ação nas Vilas'. Reunia
no Palácio milhares de pessoas, cada qual representando uma entidade comunitária que estudava
uma obra do interesse deles, importante, e que deveria ser construfda, e iam receber o cheque diretamente para a entidade. O Governo do Estado dava
toda a colaboração, todo o aspecto técnico, inclusive
em dinheiro, fazia tudo o que devia ser feito. Agora,
eles faziam de forma comunitária. E foram realiza-
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das obras espetaculares. No México é mais ou menos assim. Se não me engano, um grupo de 1O pessoas se reúne, define as obras que têm de ser feitas
e o Governo dá o dinheiro para que sejam realizadas. Pensei que o Programa Comunidade Solidária
do PreSidente Fernando Henrique fosse algo assim.' ·
Veja, prezado Senador, perdoe-me, que é o Projeto
da Fome do Presidente Itamar, apresentado pelo
Lula. Não vou usar o adjetivo, vou apenas dizer que
o projeto da fome do ex-Presidente Itamar era da comunidade, não · tinha interferência do Governo no
que tange a ooorderiar para onde ia o dinheiro ou o
alimento. A destinação· era dada por. uma entidade ·
da qual o Governo não participava: O que o Governo
fez foi tirar o Betinho, tirar o Bispo; tirar a sociedade
civil organizada. E o que está fazendo agora, com
essa.S dúvidas sobre a merenda, qual o municfpio
escolhido, para onde .está mandando a bolsa de ali·
·mentes? Uns já dizem que para um determinado Estado do Nordeste foi dez vezes mais do que para outro Estado. Na verdade, um governo que tanto fala
em livre iniciativa pegou um programá cerno esse,
que estava na sociedade organizada, trouxe para q.
adn:!ihistração centralizada, que sabemos que, infelizmente, não faz uma justa distribuição. Então, o
Governo tem o projeto de V. Ex"; pode até discordar,
divergir, ter outra proposta. O que não pode é deixá·
lo na gaveta, dizer que não pode ser·aprovado, porque prestigiaria muito V. Ex" em não apresentar proposta nenhuma. Isso é um absurdo, num pais em
que os índices de miserabilidade estão aumentando
praticamente todos os dias. Volto a felicitar V. Ex",
que sabe do carinho e do respeito que tenho pelo
esforço que faz, com humildade, com singeleza,
sem prepotência, com discrição, sem agredir. V. Ex"
tem uma firmeza de debater, de lutar pelo que acha
importante. Esse projeto, não tenho nenhuma dúvi·
da, é muito importante. É importante porque é um di·
nheiro que é gasto e não se sabe como; são as
LBAs da vida que estão por aí, é o funcionalismo público; é o que o Presidente José Samey dizia, quan·
do Presidente da República e criou o Programa do
Leite, que fazia a entrega em forma de cupom, direto, e que lá no Rio Grande do Sul deu bom resultado. Não sei o que aconteceu nos outros Estados.
Ele dizia, _quando assinava qualquer projeto social,
que doía imaginar que, de cada US$100,00 que Jibe·
rava, apenas US$1 0,00 chegavam à base, ao cidadão que precisava, e US$90,00 ficavam pelo caminho. O projeto de V. Ex• tem esse sentido. O dinheiro de LBA, o dinheiro de bolsa de não sei de que, é
reunido e entregue não como caridade. É entregue
ao banco e o cidadão vai até lá e recebe o percentual para viver com dignidade. O projeto é importante. Eu respeito o Governo por divergir e por apresentar um projeto alternativo. Mas lamento que o Governo tenha recuado quanto ao Projeto da Fome do Go-
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vemo Itamar, o que está aí e é muito inferior àquele
projeto no alcance. E no restante, critique-me V. Ex",
não vi apresentar nada como opção.
O SR. EDUARDO SUPUCY- V.Ex" me.estimula a muitas reflexões, prezado Senador Pedro Si·
mon. Em primei(o lugar, relembra o que foi o ConSelho de Segurança Alimentar e a Campanha Contra a
Fome e a Miséria, que Betinho e Dom Mauro Morem
desenvolveram e que, inclusive, num despertar de
consciência crescente, estavam levando a sociedade a se mobilizar, a criar• projetas, altemaJivas as
mais diver.sas.
Então, quando Itamar Franoo recebeu ~,quela
sugestão e disse a Dom Mauro Morem e ao Betinho:
'Olha, desenvolvam ações as mais autónomas e estimulem outras', e eles assim o fizeram, aquele movimento foi crescente, estimulando, inclusive intelec·
tualrnente, movimentos sociais, servindo como um
catalisador de movimentos de praticamente todos os
municípios brasileiros.
·
O Presidente Fernando Henrique quis"modifi·
car
pouco essa ação. No caso, resolveu colocar
para o Conselho· de Comunidade Solidária, inclusive
dizendo que, para ter grande importância, chamaria
todos os seus ministros principais, da Fazenda, Planejamento, Agricultura, para estarem presentes.
Mas, lembremo-nos bem: gradualmente, os minis·
tros que tomam decisões- do Planejamento, da Fa·
zenda, da Agricultura, da Saúde etc. - não estão freqüentando mais as reuniões do Conselho Comuni:dade Solidária; estão escasseando as reuniões onde
são tomadas decisões. A reunião da reforma agrária
realizada há um mês e a reunião sobre o projeto de
renda mínima realizado ontem não contaram propriamente oom todos os Ministérios. Os Ministros da
Fazenda, aa Reforma Agrária, do Planejamento, da
Agricultura deveriam estar demonstrando a importância que dizem dar à reforma agrária. Ontem, os
Ministros do Planejamento, da Fazenda, do Trabalho
e da Assistência Social não estavam Já. Estavam
presentes membros do Conselho de Comunidade
Solidária.
Mas noto que há uma mudança. O Governo
está se sentindo desnconfortável devido a criticas da
imprensa por não ter sido ainda votado o projeto.
Mas quero lembrar, Senador Pedro Simon, que, há
duas semanas, na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo Deputado Antônio
Delfim Netto, foi solicitada vista do parecer do Deputado Germano Rigotto pelos Deputados Augusto Vi·
veiros, do PFL do Rio Grande do Norte; RobertQ.
Brant, do PSDB de Minas Gerais, e José Fortunati,
do PT do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o Deputa-
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do Antônio Delfim Netto deu duas semanas de prazo
para a vista, que, portanto, termina amanhã, quarta·
·
feira.
Por conseguinte, se o Governo quiser deliberar
amanhã de manhã, poderá solicitar aos seus Parlamentares que dêem quorum para votar os projetas,
inclusive o programa de garantia de renda mínima,
que está na pauta.
O Governo, se ação coordenada está tendo,
avaliou por bem, pelo Conselho de Comunidade Solidária, pelo menos debater a matéria·. E, nessa reunião, houve o rec:Onhecimento, a ponto de ter sido
dito, na frase de conclusão, o seguinte:__

•o Conselho propõe que· os novos prefe~os

que se elegerão no pleito de 96 considerem como prioritários, para suas futuras
administrações, projetas semelhantes aos
aqui hoje discutidos, que são· os de renda
mínima relacionados à educação.
O Conselho de Comunidade Solidária
envidará, na medida de suas possibilidades!
seu melhor esforço para viabilizar, junto às
prefeituras, a assessoria técnica e a troca de
experiência de que necessitarem."
Ou seja, reconheceram o mérito. Falta agora a
coordenação de esforços administrativos e financeiros que está justamente previsto no parecer do Deputado Germano Rigotto sobre o projeto.
Digo mais, Senador Pedro Simon: estou inteiramente aberto às modificações que se fizerem necessárias. Se, como meta, custa demais o direito à
renda mínima por pessoa, que seja, ·então, por família, tal corno nessas experiências municipais e na do
próprio Distrito Federal. Assim o custo seria reduzido. O JPEA está realizando estudos.
Ontem, informei no Conselho de Comunidade
Solidária o diagnóstico da Fundação SEADE sobre o
custo do projeto para o Município de São Paulo. De
fato, na forma do projeto aprovado no Senado e na
do substitutivo do Deputado Germano Rigotto, seriam, dos quase 1O milhões de habitantes, 2 milhões
e duzentos os potenciais beneficiários, que receberiam um complemento de renda somando R$77 milhões por mês e quase R$800 milhões por ano, algo
muito significativo porque um pouco superior a 1O%
do orçamento de R$6 bilhões da Prefeitura. Mas, se
for por unidade familiar, o custo, dependendo do formato, iria de R$2,6 milhões a R$9,5 milhões por
mês, ou seja, algo em tomo de R$30 milhões a pouco mais de R$1 00 milhões por ano, o que dá perfeitamente para compatibilizar com o Orçamento.
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O Prefeito Antonio PaJocci, de Ribeirão Preto,
que institui este ano o projeto, disse estar preocupa- do. Ele espera que outros Municípios façam o mesmo e que rapidamente a idéia se espalhe pela- Nação. Do contrário, pode haver problemas, porque a
sua cidade com a infra-estrutura presente já atrai
muitas pessoas; com o programa de renda mínima,
vai atrair mais ainda, apesar de constar do projeto
uma limite mfnimo de tempo de residência
Então, ele ·quer instituir o programa em Ribeirão, ná expectatiVa de que a idéia se espalhe pelo
Estado e pelo Pafs. E como fazê-lo senão por um
projeto de lei que dê balizamento nacional,- garantindo aos E;stados e Municípios a sua autonomia para
aperfeiçoar numa forma ou outra, descentralizando a
sua administração, mas tomando o direito a uma
renda de cidadania universal para todos os residentes no Brasil? Acredito que isso seja perfeitamente
possível. Estamos vendo os passos nessa direção.
A Sr" Marina Silva - V. Ex" me permite um
aparte?
- •
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o
aparte a V. Ex" com muita honra.
A Sr" Marina Silva - Senador Eduardo Suplicy, parabenizo V. Ex", que tem sido um verdadeiro
luJador na implementação de um programa de renda
mínima no noss6 País. A idéia de V. Ex" vem sendo
trabalhada por alguns Governadores, como o Sr.
Cristóvam Buarque, e há algumas experiências de
prefeituras nesse sentido. Mas ainda não conseguimos sensibilizar o Governo Federal para o fato de
que esse projeto, para ser melhor implementado nos
Estados e Municípios, deve ser aprovado para todo
o Pafs, como acaba de mencionar V. Ex1 . Às vezes,
observo o ésforço gigantesco que V. Ex• tem feito no
debate dessa questão. Como alguém que conhece
de alguma forma a situação de miséria dos excluídos deste Pafs, vejo que o projeto em discussão
possibilita dar uma resposta àqueles que estão excluídos de qualquer condição de cidadania. Portanto, Senador Eduardo Suplicy, além de admirar V.
Ex" pela sua tenacidade e persistência em debater o
projeto e em buscar apoio para essa idéia, que deverá compreender uma luta de toda a Nação brasileira, reconheço um bom sinal, ou seja, a preocupação em dar respostas ao problema da miséria e da
fome e em criar condições de vida para a população.
É necessário esclarecer que não se trata de uma esmola, mas de um recurso que movimenta a economia dos pequenos vilarejos, que cria uma ação afir-_
mativa dentro dos núcleos e dos selares produtivos.
No meu Estado, por exemplo, onde as pessoas es-
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tão praticamente abandonadas dentro daqueles seringais, se elas tivessem direito a uma renda mínima, certamente haveria uma movimentação no comércio e na agricultura. Pessoas que hoje não podem comprar quase absolutamente nada poderiam
comprar alguma coisa, produzindo uma vivificação
da nossa economia, que está praticamente morta. O
mínimo qtie posso dizer é que sou uma aliada incondicional nessa luta incessante do Senador Eduardo
Suplicy. Quando o nobre Senador fala de renda mínima, para mim, o programa tem a cara da cidadania
do povo brasileiro. Em que pese não ser a única,
com certeza é uma resposta eficaz, uma das respostas sérias que deve ser debatida e aceita pelo Governo brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPUCY - V. Ex" tem ra- zão, Senadora Marina Silva, quando afirma que não
é a única resposta. Precisamos realizar a reforma
agrária e criar instrumentos tributários que visem a
uma maior eqüidade. Nesse contexto, o programa
de garantia de renda mínima pode ser extremamen,te ipteressante para tirar o Brasil da condição de
campeão mundial da desigualdade.
.
Gostaria ainda de fazer uma observação. O
Senador Pedro Simon aqui falou do Presidente Itamar Franco, com quem pretendo conversar sobre
sua estada em Portugal. Quando aqui esteve o Primeiro-Minisfro Antonio Guterres, S. Ex" me informou
que a sua principal plataforma na eleição deste ano
foi a introdução ç!e um projeto de rendimento familiar
mínimo com esse nome, que foi enviado à Assembléia Nacional de Portugal, representando um complemento de renda às fammas com rendimento até
um certo montante. Explicou-me, ainda, que esse
procedimento iniciou-se com algumas freguesias
consideradas as mais pobres do país, para que, no
ano que vem, esse direito seja universalizado.
A indagação que farei ao Presidente Itamar
Franco é se S. Exa, como Embaixador, procurou
acompanhar essa medida, pois tenho certeza de
que poderá nos fornecer algumas informações relevantes.
Agraaeço, Sr. Presidente, esta oportunidade.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Renan Ca/heiros, 2° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Romerv Jucá deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. RENAN CALHEIROS - Sr. Presidente,
na forma do regimento, e com a aquiescência do no-
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bre Senador Mauro Miranda, gostaria de pedir a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce- .
do a palavra, por cinco minutos, a V. Ex•, com a manffesta concordância do Sr. Senador Mauro MiraQda.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com o
propósito de esclarecer os Srs. Senadores sobre
nota denominada "Proposta Decente•, veiculada na
revista lstoÉ do último domingo, gostaria de, nesta
oportunidade, informar o seguinte:
1 - Logo na sua primeira reunião, a aluai Comissão Diretora editou o Ato n• 02, de 1995, criando
o Grupo de Reforma e Modernização do Senado,
constituído pelos Senadores Renan Calheiros, Ney
S!lassuna e Luiz Alberto de Oliveira, sob minha
coordenação. .
.
2 - Após 35 dias de dedicação. exclusiva a
esse trabalho, como coordenador do Grupo de Trabalho de Modernização, apresentamos à Gomissão
Diretora nosso· parecer, que contém radiografia profunda sobre os entraves no funcionamento eficiente
do Senado Federal.
3 - Dentre as inúmeras recomendações do
Grupo de Modernização para Reestruturação Organizacional, destacamos as seguintes:
· - reagrupamento de funções, evitando duplicações existentes;
- extinção de secretarias, serviços e seções,
quando justificada;
- redefinição de atribuições, procedimentos, rotinas e manuais;
- criação de um plano de cargos, salários e
carreiras;
- centralização de compras, incluindo Prodasen e Cegraf;
~ criação de uma matriz de informações gerenciada para agilizar a tomada de decisões na área legislativa e fiscalizadora;
_ - criação de um instituto para treinar os recursos humanos voltados para atender às necessidades do Senado Federal.
O Grupo de Modernização recomendou, ainda,
a constituição de uma assessoria especial, formada
por técnicos de alto nível pertencentes ao quadro
funcional da própria Casa, para fazer a interface
com a consultaria externa, realizada pela Fundação
Getúlio Vargas, que veio a ser contratada com o objetivo-de apresentar uma proposta de adequação organizacional para o Senado.
4 - Em decorrência das recomendações do .
Grupo de Trabalho de Modernização, a Comissão ·

00376

ANAIS DO .SENADO FEJ;>ERAL

Diretora, no dia 12/08/95, editou o Ato n• 8/95, criando a Assessoria Especial de Modernização, sob a
coordenação do Diretor-Geral do Senado, Dr. Agaciel da Silva Maia.
5 - Os anteprojetos especificados no referido
ato foram apresentados pela Assessoria Especial
de Modernização em agosto de 1995, relatados
por mim e aprovados pela Comissão Diretora, dispondo sobre vários temas extremamente relevantes para o Senado sair da aluai estrutura organizacional inadequada e ganhar rotinas e procedimentos eficazes.
Cinco projetos de resolução (n•s 115, 116, 118,
119 e 120, de 1995, da Comissão Diretora) dos mais
importantes, como o que cria o Instituto Legislativo,
o que reestrutura os Gabinetes, o que implanta o
_Conselho. Editorial, o que trata da alienação dos
bens do Senado e o que extingue a Representação
do Rio de Janeiro, foram lidos em 20 de outubro de
1995, publicados e distribuídos à Comissão de
Constiiuição, Justiça e Cidadania, onde ainda se en;
contram aguardando apreciação.
- 6 - Foi firmado um contrato entre o Senado e a
Fundação Getúlio Vargas (Processo n• 016995/95-3,
de 27/09/95}, objetivando o desenvolvimento do trabalho de consultaria, visando à adequação do nosso
modelo organizacional.
7 - A · Fundação Getúlio Vargas utilizou, Sr.
Presidente, diagnósticos desenvolvidos pelo Grupo
de Trabalho e as nossas recomendações para embasar os seus relatórios. Além disso, realizou seminários, reuniões e concluiu por confinnar o diagnóstico do Grupo de Trabalho, coordenado, modestamente, por mim.
8 - O relatório final apresentado pela contratada, que compreende cinco volumes sugerindo a
Adequação do Modelo Organizacional do Senado
Federal, recomenda o enxugamento da máquina administrativa, a introdução de um sistema de incentivo
para valorizar o servidor, a ênfase sobre a função infonnação, o fortalecimento do órgão central de coordenação ~ execução, a unidade de comando, a
transfonmação do CEGRAF em secretaria, a centralização das compras, o planejamento estratégico, o
desenvolvimento de um grande banco de dados
para alimentar a matriz de infonnações gerenciadas,
entre outras sugestões.
9 - O trabalho da Fundação Getúlio Vargas foi
distribuído a todos os Senadores, e o Dr. Agaciel
Maia, como Coordenador da Assessoria de Modernização, ficou incumbido d,; apresentar à Comissão
Diretora um anteprojeto relativo à matéria, contendo
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a referida adequação organizacional, sugerida pela
Fundação Getúlio Vargas.
10 - Na última reunião da Comissão Diretora,
por sugestão do Diretor-Geral, Dr. Agaciel Mala, o
anteprojeto que seria apresentado foi distribufdo, infonmalmente, ao 12 Secretário, Senador Odacir SOares, a fim de que possa apresentar, desde logo, a
sua visão sobre o assunto.
Portanto, Sr. Presidente, o meu trabalho de relatoria terá infció tão logo ó eminente colega apresente as suas sugestões e o Dr. Agaciel Maia, Diretor-Geral e Coordenador da Assessoria Especial de
Modernização, entregue fonmalmente o anteprojeto
à Comissão Diretora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conoedd a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para trazer ao
conhecimento do Senado um assunto de elewdo interesse para o meu Estado de Goiás, e por que não
dizer do Brasil. O Ministério da Saúde está estudando eventuais efei(os do uso do amianto na ocorrência de doenças pulmonares, buscando proteger os
operários que trabalham com essa fibra minera~
Considero mais que legítimas as preocupações
Governo, mas creio também indispensável que o assunto seja tratado sem paixões, à luz das análises
cientfficas já consolidadas sobre o tipo de amianto
que éproduzido no Brasil.

do

A iniciativa não é isolada. Tramita na Câmara,
desde o dia 17 de julho, projeto de lei dos Deputados Eduardo Jorge e Fernando Gabeira, propondo o
banimento-do amianto crisotila do Brasil. Os ilustres
representantes do PT alegam que a fibra é nociva à
saúde publica e fortalecem sua tese com o argumento de que a França resolveu proibir o uso do mineral já a partir do próximo ano. Devo lembrar, porém, que entre 1993 e 1995, tramitou no Congresso
iniciativa semelhante do Deputado Eduardo Jorge. A
matéria foi exaustivamente debatida, inclusive em
audiência pública com painel técnico-<:ientifico, tendo ficado amplamente demonstrado que o mineral
produzido no Brasil não é nocivo à saúde pública.
Ao trazer o assunto ao conhecimento dos Srs.
Senadores, minhas preocupações são sociais e econômicas; mas nem por isso pretendo descartar a
questão do ponto de vista da saúde. O banimento do
amianto levaria ao fechamento das jazidas de Mina~
çu, em Goiás, e à perda de US$33 milhões anuais
em impostos. O município de Minaçu é o único pro-
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dutor nacional e é a terceira maior reserva em todo o
·mundo. No ano passado, a produção foi de 200 mil
toneladas, com 60% sendo comercializados no Brasil e o restante destinados ao mercado internacional.
A indústria gera 1.170 empregos diretos e 4 mil indiretos, apenas no Estado de Goiás.
A SAMA, empresa que opera as jazidas de
amianto, adquiriu suprimentos, no País, no valor de
R$15 milhões no ano passado. O valor dos serviços
prestados em Goiás e na região de Minaçu foi de
R$4 milhões. Atualmente, a empresa está investindo
cerca de R$8 milhões em novos investimentos na
mina, buscando a melhoria da produção e da qualidade ambiental, no sentido de proteger os trabalhadores. Por tudo isso, fica evidente a importância da
indústria como agente de desenvolvimento de
Goiás, com repercussões em todo o Pafs, onde o
número de dependentes chega a 200 mil pessoas,
considerando-se ·as fábricas dela derivadas na produção de telhas e de caixas d'água. No momento
em que todo o esforço nacional volta-se para a gera- 1
ção cje novos empregos, não posso imaginar os efeitos dramáticos do banimento do amianto para milhares e milhares de famflias.

É preciso separar a verdade e o mito, no caso
do amiantQ, para que as futuras decisões do Governo ou do Col)gresso não sejam traduzidas por equívocos ou paixões. Nos debates já realizados no
Congresso, ficou demonstrado que o amianto crisotila, ou o amianto branco, não é nocivo à saúde pública Os problemas são de natureza ocupacional, exclusivamente na área das minas. Expostos ao pó
fino, os trabalhadores podem sofrer seqüelas de
comprometimento pulmonar, mas esse problema
pode ser perfeitamente resolvido com medidas apropriadas de proteção no contato com a substância mineral. E esses cuidados já fazem parte do processo
industrial utilizado em Goiás. Projetar esses riscos
para o universo da saúde pública é um grande exagero. É como se a colocação de um telhado ou de
uma caixa d'água de amianto pudesse comprometer
o pulmão de um trabalhador.
Na tramitação anterior, por amplíssima maioria
de votos, tanto na Câmara dos Deputados como no
Senado Federal, foi aprovado substitutivo que permitiu o uso do amianto crisotila, proibiu o do tipo anfibólio e a pulverização de todo tipo de amianto, inclusive daquele da variedade crisotila. O texto aprovado foi sancionado pelo Presidente da República
após consulta a vários Ministérios, inclusive os da
Saúde e do Trabalho, que se posicionaram unanimemente pela sanção, vindo a transformar-se na Lei
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n• 9.055, de 1° de junho de 1995. Com essa Lei, o
Brasil passou a adotar o chamado "uso seguro do
amianto", que cria condições objetivas à proteção
dos trabalhadores em seus locais de trabalho.
Os ilustres Deputados que estão pleiteando o
banimento do amianto crisotila invocam o exeiÍlplo
da França. Contudo, é necessário esclarecer que as
condições de uso do amianto na França são totalmente diferentes. Naquele País, o tipo de amianto
utilizado é o anfibólio, a amoslta, realmente perigoso. Além disso, o uso da Substância é feito sob a forma de spray ou de pulverização nas paredes dos
ediffcios, como isolante térmico. Entre nós, tanto o
amianto do tipo anfibólio, como o spray ou a pulverização são proibidos e, o que é muito importante,
nunca foram usados. No Brasil, sempre se utilizou
o amianto crisotila, que é do grupo das serpentinas e
que, tanto do ponto de vista mineralógico e químico
como de seus · efeitos sobre a saúde humana, é
completamente diferente daquele do tipo anfibólio,
que é usado na França Daí a precariedadé dos argumentos usados, que não têm qualquer base cientffica.
Em realidade, está em curso no mundo uma
campanha organizada contra o amianto de cunho
comercial, fomentada por fabricantes de produtos alternativos, de natureza sintética, de escasso poder
competitivo com o nosso mineral, em termos da relação custos/benefícios. Assim, a grande oportunidade
mercadológica para tais produtos alternativos seria o
banimento do amianto. Espero que o projeto de lei
banindo o amianto seja arquivado na Câmara dos
Deputados por falta de fundamento científico e pela
inverdade de que seria nocivo ao interesse público.
Contudo, caso o projeto chegue ao Senado, apelo
aos meus colegas para que analisem o problema à
luz da razão, como leg~imos representantes dos interesses dos Estados.
A indústria goiana de amianto investiu no ano
passado R$6 milhões em equipamentos preventivos
de proteção à saúde dos trabalhadores e da comunidade de Minaçu. Já é uma resposta objetiva a qualquer preocupação que pudesse restar em relação a
esse setor industrial, que está concentrado em meu
Estado. Defendo o ponto de vista de que o banimento do amianto só poderia ser levado a cabo se a sua
utilização representasse perigos reais para a saúde
pública dos brasileiros. Não é o que acontece, e as
questões de natureza ocupacional, que são reais, foram resolvidas através da Lei n• 9.055, que institucionalizou o uso seguro da substância. Mais que lan-çar na rua da amargura cerca de 200 mil pessoas
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que dependem do setor, o importante é fiscalizar o
cumprimento da lei.
Pergunto aos Srs. Senadores: qual o pafs do
mundo que pode dar-se ao luxo de fechar 200 mil
postos c:le trabalho, sobretudo num momento de recessão como o que estamos vivendo? Nem o Brasil,
nem a Rússia e o Canadá, que são os outros dois
produtores mundiais, poderiam cometer tal desatino
social, com base em especulações cientificas de ca- .
ráter duvidoso e que são conduzidas por guerrilhas
mercadológicas. Meu apelo pela serenidade é dirigido também ao Ministro e aos técnicos do Ministério
da 8aúde, que devem analisar todos os ângulos da
questão e evitar decisões precipitadas que podem
custar muito caro ao nosso equilíbrio social. Ao con·
trário, considero que a retomada do debate deve
_servir pa,ra a superação dos mitos e o encerramento
definitivo do processo de insegurança que vem sendo levado a milhares de famflias de trabalhadores de
Minaçu, de Goiás e do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
: O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Os Srs.
Senadores João Rocha, José Bianco, Júlio Campos
e Odacir Soares enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na fonna do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL·TO) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, realizou-se no dia 18
de agosto próximo passado, na Academia de Letras
e Artes do Planalto, na Cidade de Luziânia, Estado
de Goiás, sessão solene para prestar Homenagem
Póstuma ao ex-Senador e Acadêmico Dario Délio
Cardoso com entronização do retrato do homenageado na Galeria dos Imortais daquele Sodalfcio.
O Senador Dario Cardoso, Constituinte de 1946,
exerceu nesta Casa, durante o seu mandato, as funções de 3" Secretário da Mesa, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e Uder da Maioria.
O orador da sessão foi o Acadêmico Desembar·
gador José Dilermano Meireles, cujo pronunciamento
passo a ler·para que conste dos Anais do Senado.
HOMENAGEM À MEMÓRIA DE
DARiO DÉLIO CARDOSO
José Dilermano Meireles
'Rememorar Dario Délio Cardoso, além de reabrir uma página de saudade nesta Academia, onde
teve ele doce e amena convivência, significa reviver
uma das fases mais fecundas e brilhantes da história de Goiás.
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À modesta criatura, que chegou ao mundo na
pitoresca e bucólica cidade de Corumbá de Goiáz, a
1O de agosto de 1899 e cuja existência se estenderia por cerca de 88 anos, estava reservada ·uma
grandiosa participação em fatos e acontecimentos
que marcariam uma verdadeira revolução na história
polftica, social e econômica do Brasil Central.
Para isso, preparou-se com afinco desde a meninice. Vencendo a incipiência do meio foi, de vitória
em vitória, galgando degraú a degrau, até ingressar
na Faculdade de Direito ode Belo Horizonte, onde se
diplomou no dia 11 de agosto de 1927.
No ano seguinte, Dario Cardoso já assumia, em
C8!áler interino, o cargo de Procurador Regional da
República em Goiás e um ano mais tarde, em 1929,
atrafdo pelos encantos da jovem goiana Antonia da
Costa Nunes, com ela se casa e vive uma vida feliz e
prolongada, até o dia final de sua existência
A fonnosa e prendada senhorita de 1929 é
hoje a fina e elegante dama Antonia Nunes Cardoso,
viva e forte entre nós, e que os fntimos têm o 'direito
afetivo de chamar por Nenem do Dario.
Esse enlace foi decisivo na vida de Dario Cardoso. Além de lhe haver preenchido de afeto o coração por toda a sua vida, rendeu-lhe os três filhos
que tanta satisfação proporcionaram ao casal, e que
hoje amamentam a sociedade de Brasflia: Dr. Nerione Cardoso, advogado brilhante, que por longos
anos exerceu as funções de Secretário Geral do Senado, em cujo cargo se aposentou; o Dr. Darione
Cardoso, também advogado de nomeada, Procurador aposentado do Distrito Federal; e Delcione Cardoso da Silva, esposa do Dr. Arthur Sebastião Cézar
da Silva, também aposentado no cargo de Procurador de JuS!iça do Distrito Federal, com uma vasta tolha de serviços prestados ao Ministério Público de
Bras ma.
De sucesso em sucesso, Dario Cardoso ia crescendo entre a intelectualidade goiana de seu tempo. Toma-se lente de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Goiás. Ingressa na Magistratura goiana. Toma-se diretor da Faculdade de Direito.
Assume também a direção do Liceu de Goiás e funda, com Colemar Natal e Silva e outros, o Instituto
Histórico e Geográfico do seu Estado.

A esta altura, estamos ainda no ano de 1933, e
Dario Cardoso já se alinha entre os maiores e mais
consagrados intelectuais do Estado.
Em 1934, sobe à Corte de Justiça goiana,
como Desembargador. Quatro anos mais tarde ~
guindado à sua presidência e fonna, igualmente, entre os fundadores da Academia Goiana de Letras,
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cabendo-lhe a Cadeira n• 6, cujo patrono é um dos
mestres da historigrafia goiana, Raimundo José da
Cunha Matos.
Em 1940, como Presidente do Tribunal de Justiça, Datio Cardoso recebe a sua primeira condecoração do governo federal: a medalha de prata comemorativa do cinquentenário da Proclamação da República e, em 1943, é reconduzido à Presidência da
Corte, onde teve atuação das mais destacadas, encerrando, no exercfcio desse mandato, a carreira de
Magistrado.
Aposentado, passa à militância pol ftica de
Goiás e reinicia outra gloriosa carreira, elegendo-se
Senador na reabertura democrática de 1945, sendo
um dos subscritores da Constituição de 1946.
No Senado, presidiu a Comissão de Constitui_ção e Ju_stiça.
Ao tranferir-se a Capital Federal para Brasf11ia,
Dario Cardoso também para ali se transportou, com
a tamma, tendo sido o instalador e primeiro Procurador Geral do Ministerio Público na nova Capital.
Em 1961, retomou ao Parlamento para exercer
o màndato de Deputado Federal, que o povo goiano
novamente lhe conferira.
Vencido este, Dario não se acomodou. Não ensarilhou as armas nem vestiu o pijama. Exerceu ainda as funções de Assessor Jurfdico do Ministério da
Viação e Obras Públicas, do Ministério da Educação
e Cultura e, finalmente, o de Consultor Jurídico da
Novacap.
Por seus méritos, recebeu ainda as medalhas
do Pacificador, do Mérito Tamandaré e Rui Barbosa.
Deixou publicadas várias obras jurídicas, entre
eies "A Família", "Formas de Estado e Formas de
Governo•, "Recurso Extraordinário Elettoral" e uma
coletãnea de "Pareceres·, em três volumes.
Como veêm os Senhores, é uma vida para ninguém botar defeito, que bom justifica a longa e operosa existência desse goiano ilustre, que !ando dignifica os quadros desta Academia.
A ação política de Dario Cardoso, como jurista
e pensador, que era, teve o seu ponto culminante na
epopéia da mudança da Capital de Goiás par Goiãnia.
Aliado de Pedro Ludovico Teixeira, cujas idéias
revolucionárias comungava, Dario foi uma das cerebrações mais vivas e palpitantes na tomada de decisões sobre o fato mais significativo da história golana, e um dos pulsos mais fortes no trabalho de persuação, difusão e edificação de Goiãnia.
Hoje, que a história já comprovou o acerto da
grande decisão, talvez seja fácil compreender o pio-
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neirismo daqueles notáveis, liderados de Pedro
Ludovico; mas, na época, quando os interesses
contrariados se alvoroçavam, bem se pode imaginar quão diferente era o clima social e quanta tenacidade e clarividência se tomaram necessárias
para assumir as responsabilidades e os risco~ que
representavam para um Estado pobre e esquecido
no interior da Paraíba, a construção sem recursos,
no peito e na raça, de uma nova capital, que lhe
mudaria o destino e o colocaria, em tão pouco
tempo, preparado para.hospedar Brasília, a nova
Capital brasileira, o poJo de desenvolvimento do
Brasil integrado, em gestação ainda inconsciente
no coração e na mente de outro compatriota clarividente e inspirado, que foi Juscelino Kubistchek
de Oliveira.
Dario Cardoso foi um homem preparado
pelo destino e pelo esforço, para atuar nessa
fase e nesses episódios tão marcantes da vida
goiana e da vida brasileira. Por isso esta Academia insere hoje o seu retrato, reproduzido pela
arte de Alufsio SantAnna, na galeria desta Casa
de Cultura que ele ajudou a fundar e em que viverá eternamente. •
Era o que tinha a dizer, muno obrigado!
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
para declarar minha solidariedade e minha plena
concordância com as declarações do Presidente da
Federação das Indústrias no Estado de Rondônia,
Dr. Miguel de Souza, publicadas na imprensa de
Porto Velho, na semana próxima passada, quando
referiu-se ao indeferimento pelo Governo do Estado
ao requerimento da empresa Lamy Compensados
Ltda. Os seus proprietários pleiteavam, de forma absolutamente coerente, a dispensa da cobrança de
ICMS sobre produtos de madeira, integralmente
acabados, que pretendia produzir em nova fábrica a
ser instalada no Municfpio de Ji-Paraná, onde já
atiia há duas décadas no ramo de compensados. A
nova fábrica geraria nada menos que 600 empregos
diretos.

Sr"s e Srs. Senadores, quando todos sabemos
do esforço de Governos de Estados já desenvolvidos, como é o caso de Minas Gerais e Rio de Janeiro, para citar apenas dois exemplos, que praticam
verdadeiras disputas para ver instaladas em seus
territórios novas indústrias, oferecendo toda sorte de
incentivos fiscais, causa-me profunda estranheza a
decisão do Governo do meu Estado. O Sr. Governa:·
dor precisa, urgentemente, rever essa posição e es-
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tabelecer, de forma clara, política de incentivo às indústrias ali já instaladas e que pretendem expandir
seus negócios. É vital o incentivo às empresas que
ali pretendem se estabelecer, pois o nfvel de desemprego se agrava substancialmente também em Rondônia, onde a cada ano temos um contingente de
milhares de jovens buscando o mercado de trabalho.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conhecedor que sou do trabalho sério e competente desenvolvido pela Federação das Indústrias de Rondônia-FIERO, bem como pela Federação do Comércio
e pela Federação da Agricultura, daqui desta tribuna, tomo a liberdade de sugerir a essas entidades
que tomem a iniciativa de promoverem encontro
com .técnicos do Governo, já que este demonstra
não dispensar importância maior à questão desem_prego. É importante essa reunião para que sejam
analisadas as várias faces da questão de incentivos
à indústria, de forma criteriosa e, principalmente,
para que se demonstre ao Governo do Estado as
vantagens que dali advirão.
• Por dever de justiça, Sr. Presidente, registro',
com prazer, que neste caso da Lamy Compensados
a Federação do Comércio, através de seu Presidente, Dr. Luiz Malheiros Tourinho, que é, ao mesmo
tempo Secretário de Estado da Indústria e do Comércio, manifestou-se inteiramente favorável à concessão dos· incentivos ple~eados e promoveu todo.
os atos que lhe competiam.
Rnalizo, Sr. Presidente, cumprimentando os
Srs. Presidentes das Federações da Indústria e do
Comércio e lamentando a insensibilidade do Governo do meu Estado.
Muito obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-M1) - Sr. Presidente, Sr"s e srs:Senadores, tenho em mãos offcio
da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica encarecendo o apoio a um pleito dos mais justos e meritórios: a isenção, em todos os Estados brasileiros,
da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na comercialização dos medicamento:;; empregados no combate ao câncer.
Devo ressaltar, liminarmente, que dois Estados
da Federação Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul ,
reconhecendo os méritos indiscutíveis da proposta
que já há algum tempo vem sendo formulada por
aquela entidade, agiram com diligência para que a
mesma se concretizasse. Disso resultou que os pacientes de neoplasias diversas, naquelas unidades
federativas, já podem adquirir os medicamentos necessários a combater a moléstia, ou a reduzir os sofrimentos dela decorrentes, onerando um pouco menos o orçamento doméstico; e que as autoridades
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sanitárias, às quais cabe socorrer a população doente, podem igualmente fazê-lo com economia de recursos.
O câncer, depois das complicações cardiQVasculares, é a moléstia que causa o maior número de
mortes no Brasil. O Institui~ Nacional do Cãn~ prevê, para este ano, o surg1mento de 268 mil novos
casos da doença, cuja incidência vem crescendo,
gradativamente, a uma proporção de três por cento
ao ano. Em 1930, de acordo com dados do Instituto,
as mortes ocasionadas por esse mal representavam
três por cento de todos os óbnos; em 1989, essa
participação era de doze por cento, e para este ano
prevê-se uma taxa de dezooo por cento.
O mesmo Instituto prevê, também para este
ano, cerca de noventa e quatro mil mortes provocadas pelo câncer. Multipliquemos esse número por
cinco, e teremos af, Sl"s e Srs. Senadores, quase
meio milhão de brasileiros enlutados pela perda de
um parente direto, vitimado por essa terrfvel moléstia. Ao mesmo tempo, milhões de outros brasileiros
se afligem com os familiares e amigos.ãlcançados
por esse mal, que, se detectado tardiamente, solapa
as economias do lar e a saúde do paciente, provocando-lhe dores· insuportáveis, . apenas mitigadas
pelo uso continuo de medicamentos caros.
Felizmente, as chances de cura têm aumentado, em função das pesquisas que se desenvolvem
em todo o mundo. No câncer de pele, por exemplo,
apenas dez por cento dos casos eram curados, há
uma década; hoje, a cura chega a noventa por cento
das ocorrências. Matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, no começo deste ano, revela que
os especialistas conseguiram aumentar também,
signnicativamente, a sobrevida de pacientes com
câncer de próstata, de estômago e linfoma.
A Organização Mundial de Saúde, da ONU, informa que a ação preventiva pode evitar ou curar
noventa por cento dos casos de câncer. Há, portanto, que investir na prevenção; primeiramente, pela
humannãria razão de poupar o individuo dos intensos sofrimentos e da morte prematura; em segundo
lugar, por uma questão de economia na uiilização
das verbas, já debilitadas, que se destinam ao setor
Saúde no Brasil, já que o tratamento do câncer,
como disse. anteriormente, é dos mais onerosos. A
economia vai-se refletir ainda, futuramente, na integração de tal individuo à força produtiva do Pafs,
com a conseqüente desoneração do sistema prev~
denciário.
Nos casos em que a moléstia já estiver instala:.
da, não há alternativa que fuja ao tratamento adequado, planejado pelos especialistas a partir do
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'diagnóstico, e que compreende, conforme o caso, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e
. fisioterapia.
Em São Paulo surgem noventa mil casos de
câncer por ano e morrem vinte mil pessoas, no mesmo período. De acordo com Humberto Torloni, diretor do centro de pesquisas do Hospital do Câncer, a
maior parte desses óbitos ocorre quando os pacientes não têm acesso a serviços especializados. Tal
situação repete-se em todo o Brasil, alterando-se
apenas os números estatísticos.
Diante desse quadro, Sr"s e Srs. Senadores, o
pleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica
toma-se, mais do que justo, impositivo. O mercado
de medicamentos oncológicos é estimado em cem
milhões de dólares anuais. Uma isenção do ICMS
para os produtos quimloterápicos, e também para os
·remédios que combatem a náusea e reduzem os
efeitos tóxicos do tratamento, reduziria os gastos
das !amOlas que são obrigadas a arcar com tal despesa; e beneficiaria também o Poder "Público, inclusive das pequenas Prefeituras do interior, que mal
conseguem manter em dia suas folhas de pagamentos.
O beneffcio que ora se requer, para reduzir o
preço dos medicamentos de combate ao câncer,
deve igualmente aplicar-se àqueles que se destinam
aos pacientes aidéticos. Não há, na extensão do
pleito, qualquer anomalia ou generalização: o câncer
e a AIOS são doenças que vêm matando grande
contingente de brasileiros, e têm em comum o alto
custo dos medicamentos, além dos sofrimentos
enormes que causam aos pacientes. Além disso, em
ambos os casos, a medicação em tempo hábil reduz
significativamente o custo do tratamento.
A comunidade científica está próxima de um
consenso quanto ao uso de medicamentos consorciados, com utilização mais do que provável de drogas anti-retrovirais, para enfrentar a AIOS. Estima-se
uma terapia, nesses moldes, em mil reais por paciente ao mês. Isso, para cobrir os ónus da medicação específica ou seja, não se incluem, nessa projeção, os remédios suplementares para tratamento
das seqúelas.
O Professor David Uip, Coordenador do Programa de AIOS, é categórico quanto à adoção do
tratamento que ora vem sendo proposto: "Não é lícito excluir os doentes de AIOS da oportunidade de se
tratar com as novas drogas que, certamente, prolongarão sua vida e reduzirão o número de infecções
oportunísticas". "Afinal acrescenta o bom tratamento resultará na redução das despesas de internação,
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que passará a ser menos necessária, tal como outros medicamentos hoje utilizados".
O Ministério da Saúde calcula que os gastos
com anti-retrovirais, AZ:r e outros medicamentos,
este ano, devem alcançar duzentos milhões de dólares, ou duas vezes o orçamento aprovado do Programa Nacional da AIDS, que é de cento e seis milhões.
É urgente que combatamos o câncer e a AIOS
de forma decidida. Os câlclllos mais recentes do Mi·
nistério da Saúde con&ideram que mais de meio por
cento da população ativa já tem o vírus HIV, o que
indicaria a existência de aproximadamente quinhentas mil pessoas infectadas. Assim, a exemplo do que
ocorre com o câncer, prevenir e tratar adequadamente a AIOS possibilita inequívoco retomo também
de ponto de vista económico, embora as razões humanitárias se imponham sobejamente. Projeção da
OMS indica que, quando todas as pessoas infectadas efetivamente adoecerem, o Brasil terá um gasto
anual, provocado pela moléstia, de dois bilhões e
setecentos milhões de dólares.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no curso deste breve pronunciamento alinhavei as fortes
razões que nos impelem a apoiar o pleito da Sociedade Brasileira de Oncologia, e a extensão do mesmo benefício à população flagelada pela AIOS. Se
"referi insistentemente o aspecto económico a redução dos gastos com os tratamentos não foi porque
esse deva se impor às razões de ordem humanística; apenas, precavendo-me daqueles que imutavelmente alegam falta de recursos, tentei demonstrar
que cuidar bem da saúde não representa um gasto,
mas um investimento.
Assim, confiando no bom senso e no humanita·
rismo de riossos dirigentes, encampo os pleitos da
classe médica, especialmente dirigidos aos Secretários da Fazenda. Possam eles, em decisão colegia·
da. agir com sabedoria e chegar a um consenso sobre a necessidade de isentar os referidos medicamentos, contribuindo para evitar a morte precoce e o
sofrimento atroz, por meio da redução do abismo
hoje existente entre a doença e o seu tratamento no
Brasil.
Muito obrigado!
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embora a imprensa
tenha-o propalado, há cerca de quinze dias, só agora, pude inteirar-me, na íntegra, do programa governarrieritaJ denominado "Brasil em Ação". O chefe da..
Assessoria Parlamentar do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sr. Antonio Carlos Pojo do
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Rego, teve a deferência de remetê-lo ao meu gabinete.
Trata-se de um programa ambicioso, destinado
a intensificar a implementação de 42 projetes básicos de investimentos nas áreas social e de infra-estrutura, abarcando um quantitativo da ordem de A$
80 bilhões. Dele se espera colher abundantes resultados, inclusive, o da geração de um milhão e meio
de empregos.
Tendo-me debruçado com avidez e sem posições preconcebidas sobre o teor de suas proposições, antes de passar à apreciação deste programa
(tão promissor que ganhou a sugestiva denominação de "Brasil em Ação"), quero, desde já, antecipar
a primeira reação que experimentei, tão logo concluí
o exame de suas propostas.
Quero, pois, manifestar minha expectativa de
que, implementado e gerido com a mesma ousadia
e igual determinação com que foi delineado, este
programa poderá erigir-se no empreendimento mais
representativo do governo Fernando Henrique Car;
dos(>, de vez que, por ele, poder-se-á operar o reencontro do Brasil com sua irreprimível vocação desenvolvimentalista, e o dos brasileiros com a recuperada alegria de ser brasileiro.
Ele poderá, por outro lado, constituir a desejada resposta do Presidente às cnlicas que lhe têm
sido feitas por adversários ou por aliados seus, inclusive por mim, de ter até aqui prolongado dema- ·
siadamente a fase vestibular e retórica de seu governo, retardando, conseqüentemente, a fase executiva.
Seria decepcionante se dessa fase não resultasse a retomada de investimentos substanciais em
nosso processo de desenvolvimento, e de nossa luta
pela supressão da pobreza e das desigualdades que
desfiguram a realidade social brasileira.
O programa "Brasil em Ação", em seus grandes delineamentos, pode ser assim caracterizado:
ele desdobra-se em três partes, a primeira das
quais, a Introdução, intenta situá-lo como a oportunidade e o J110mento apropriados para encetar a construção das bases e pré-condições de um crescimento sustentável e socialmente benéfico para todos os
brasileiros. '
Os 42 projetes que o compõem são caracterizados como básicos, visto como têm seus investimentos voltados para a área social e de infra-estrutura.
Já a opção por essas áreas é justificada pela
magnitude dos objetivos que o programa pretende
atingir.

Agosto de 1996

Com efeito, pelos investimentos na área social
- aplicados maciçamente nas regiões mais pobres
do País - espera-se a melhoria das condições de
vida da população brasileira, tendo em vista o ãtendimento de um requisito necessário à sustentação
do crescimento económico no longo prazo, con(orme
sublinha o documento.
Também é enfatizada, como causa determinante da opção pelo social, a percepção, finalmente
inteinalizada, do papel desempenhado pela educação no processo de desenvolvimento:
" Os países empenhados em ter participação
relevante nos fluxos de investimento, comércio e
tecnologia estão ·obrigados a melhorar, de modo
sustentado e permanente, as condições de educação, saúde, saneamento e haMação de sua população.•
Já os investimentos voltados para a infra-estrutura visam especificamente, a constituir e fortalecer
"redes integradas de transporte, energia e telecomunicao;:ões, indispensáveis quer para viabili~ar ,em todas as suas potencialidades investimentos já iniciados pelo setor privado, quer para criar novas oportunidades de investimento."
A segunda parte do documento, ocupa-se do
gerenciamento dos projetas.
Neste ponto, o governo revela aguda consciência de que no gerenciamento residirá "o falar crWco"
de sucesso desta sua ousada iniciativa; de que o
porte e complexidade dos projetes irão exigir "postura gerencial voltada para resultados" e de que sua
execução ocorrerá "num contexto de escassez de
recursos.. de interdependência entre investimentos
públicos e privados, de conjugação de ações federais, estaduais e municipais, de articulação com projetes de pafses da região e de demandas sociais e
económicas prementes."
Daí porque, os projetes serão submetidos a um
modelo especial de gerenciamento, cujos princípios
orientadores perpassam a definição, a organização,
o êronograma global, o acompanhamento da execução, as informações decorrentes e o processo de
implantação do empreendimento.
Em resumo, com a denominada intensificação
do gerenciamento dos 42 projetes selecionados, o
governo espera os seguintes resultados:
1.criar ambiente favorável ao investimento nacional e estrangeiro;
2. promover o crescimento sustentável;
3.gerar empregos em quantidade compatíve~
com a expansão da força de trabalho;
4.reduzir as disparidades sociais e regionais.
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Por fim, sob o título de Projetas Básicos de ln.' vestimentos, a terceira parte do documento ocupase da discriminação desses projetes, dos objetivos
por eles visados, dos valores e serem investidos na
sua implementação e das respectivas fontes de financiamento.
A titulo de exemplo, citem-se os projetes 1 e 2,
os quais são assim discrtminados:
.1. Pavimentação da BR-174:
Valor global -R$ 167 milhões
Objetivo - ligar o Brasil à Venezuela,
por Manaus e Boa Vista, abrtndo uma saída
do País para o Cartbe, até 1998;
Agentes - DNER, Ministérto dos
Transportes, Estados do AM. e RR.

:

2. Gás Natural de Urucu:
Valor global - R$ 1.635.8 (um bilhão
seiscentos e trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais);
Objetivo - produzir quatro milhões de
m/dia para viabilizar a produção de energià
a custos reduzidos na região amazónica até
1998;

Agentes - Petrobrás-Eietrobrás, Setor Privado.
E, nessa linha, segue-se a enumeração dos
demais projetes tais como na área de infra-estrutura,
a recuperação descentralizada de 63 mil quilómetros .
de rodovias; a hidrovia Tocantins-Araguaia; a modernização dos portos de Sepetiba,RJ, e de Santos,SP; a duplicação da Fernão Dias; Sistema de
Transmissão Associado à Xingá, a PASTE-Telecomunicações; a Rodovia Mercosul, etc..•
Da mesma forma, citem-se na área social, entre muitos, a reforma Agrárta; o Combate à Mortalidade Infantil; as Ações de Saneamento Básico, a valortzação do Magistério; a Educação à distância; a
Pró-Moradia e o Pró-Emprego, etc•..
Sr. Presidente, Srs. Senadores
A prudência política e "o saber de experiência
feito", sugerem-nos uma postura de discreta expectativa ante os planos de qualquer natureza, sobretudo, ante os planos governamentais, já que tais instrumentos, por mais bem arquitetados que pareçam,
não exprimem ·mais do que belos propósitos, nem
sempre convertidos em realizações.
A despeito dessas justificadas cautelas, creio
que não se deva negar ao "Brasil em Ação" a justiça
dos seguintes reparos sumamente positivos:
seu anúncio ou relançamento parece
coincidir com a detonação de uma resoluta
vontade política que soube preparar as con-
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dições e aguardar a hora apropriada para se
manifestar;
sua consistência parece dertvar do fato
de que as ações selecionadas são de tal envergadura que todas as regiões do Brasil sofrerão os influxos benéficos de seus impactos;
é inegável, porém, que o Norte e o
Nordeste nele são contemplados com marcada priortdade, ar residindo o caráter inovador e ousado dp programa, posto que isso
nunca oconreu antertormente, em documentos desse gênero;
da mesma forma, áreas como a da
· saúde e educação, tradicionalmente contempladas de forma insuficiente e avara, em
planos semelhantes, neste, são significativamente atendidas e priortzadas;
cumpridas as metas viártas e energéticas desse programa, veremos afastados
dois pesadelos que, de longa data,andavam
a nos molestar. o de sucateamento de nossa malha viárta e do colapso de nosso sistema energético;
o programa parece decidido a trazer
dos domínios onírtcos da utopia para os
chãos da realidade, o velho sonho das rodovias bioceânicas que nos abram passagem
para os portos do Pacffico e do Cartbe.
Tendo, pois, eclodido a vontade política de empreender tudo isso e, criadas como foram, as condições para fazê-lo, deve-se creditar ao programa a
fundada esperança de que, competentemente gerenciados os projetes básicos que o compõem, deles resultem a inserção competitiva do País na economia. mundial e sua progressão, a largos passos,
no processo de superação de seus atrasos e inadequações sócio-culturais.
E posto que o prtncipai rrtértto deste conjunto
de projetes reside na acertada resolução de atacar e
resolver problemas básicos, que constituem os fundamentos de nossa economia, é lícito esperar, igualmente, que o programa "Brasil em Ação", conforme
afirmam os responsáveis por sua elaboração, conconra para "viabilizar plenamente uma multiplicidade
de outros investimentos que irão sustentar a dinâmica do nosso crescimento económico nas próximas
décadÇ!s".
Alegar que a maiorta desses projetes já era conhecida ou que muitos deles até já tiveram sua ex~
cução iniciada, a mim me parece de somenos relevância.
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O que importa nos programas governamentais
não é a data de seu anúncio, inas a ousadia de
quem - em dado momento - decide-se a pô-los em
execução.
·
Nossa história· nos ensina que a idéia da transposição da Capital do Brasil para o Planalto Central
já era discutida ainda nos primórdios da nossa
emancipação polrticac Nos albores da República, ela
ganhou impulso ao ser transformada em mandato
constitucional pelos constituintes de 1891.
Foi, porém, 65 anos depois, que Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu a determinação histórica de concretizá-la. Em verdade,. pode-se afirmar
que foi esse projeto, arrebatado das páginas já encardidas da nossa História e, arrojadamente, executado· no perfodo de um quinqüênio, que consagrou o
nome e o governo JK.
Da mesma forma, poderá ser o programa "Brasil em Ação", levado a cabo com arrojo e pertinácia,
que venha a abrir o caminho . à consagração do
nome e do :;:ove mo Fernando Henrique Cardoso.
Essa, Sr. Presidente, é a minha cautelosa eSpetànça, e esses são os meus augúrios.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a
presente sessão, designando para a sessão deliberativa extraordinaria, convocada anteriomente para
às 18 horas·e 30 minutos de hoje, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 31, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 22 , da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1994
(n2 325/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 77, DE 1994
(Incluído em-Ordem do Dia nos termos do ar!. 64,
§ 2°, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 77, de 1994
(n• 378/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que outorga permissão à Rádio a Voz do Vale
Paranapanema lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu,
cação.)

-3PROJETQ DE DECRETO LEGISLATIVO
N°163, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2°, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 163, de 1995
(n• 126/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o·ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
GLOBO SIA para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°172, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
• -§ 2°, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 172, de 1995
(n' 151/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora De
Ponta Grossa Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°185, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
22 , da Constituição Federal, combinado com o art.
375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto legislativo n2 185, de
1995 (n• 105/95, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de ltaiópolis, Estado de Santã
Catarina.
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(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)
·

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 6, DE 1996
(lnclufdo em Ordem.do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)

· Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1996
(n• 156/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rá·
dio Independência de Salto do Lontra Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sonora em
- onda média na Cidade de Salto do Lontra, Estado
do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N2 14, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 2", da Constituição Federal, combinado com o art.
375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1996
(n• 171/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Tv
do Amazonas SA. para explorar serviço de radiodi·
fusão de sons e imagens {televisão) na Cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.
{Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)

-aPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 17, DE 1996
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64,
§ 22 , da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto- de Decreto Legislativo n" 17, de 1996 (n•
139/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio e 1V
Umbu Lida. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens {televisão) na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
{Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
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-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 25, DE 1996
{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art, 64,
§ 2•, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno.) '
Projeto· de Decreto Legislativo n• 25, de 1996
(n• 162195, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo Capital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e image(ls (televisão) na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-10PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°45, DE 1996
{Incluído em Ordem do Pia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
·Projeto de Decreto Legislativo n" 45, cte 1§196 {n"
190195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a conoessão da Rádio Chamonix Uda
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade .de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-11PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 47, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de 1996
(n• 206/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo Capital Lida. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens {televisão) na Cidade de
Brasma, Distrito Federal.
{Dependendo de parecer da Comissão de Edu-

cação.)

-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 51, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996
(n• 216/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Terra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu:
cação.)
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Ata da 127!! Sessão Deliberativa Extraordinária
em 27 de agosto de 1996
2â Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!I Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos e Romeu Tuma.

As

18 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE·
CERAM OS SRS. SENADORES:
AntOnio Carlos Magalhães- Artur da TávolaBailo Parga - Benedila da Silva - Bernardo Cabral Carlos Bezena - Carlos Patrocfnio - Carlos Wilson Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro.Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira - Fernando
Bezena- Francelina Pereira- Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Carnata - GilberiO Miranda - Gilvan
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão;
Humberto Luoena - !ris Rezende - Jader Barbalho JoãO' França - João ROcha - Joel de Hollanda - Jo..
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino José Bianco - JOsé Bonifácio - José Eduardo - José
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Robêrto Arruda - José Samey - Júlio Campos Lauro Campos - Lucfã10 Portella - Lúcio Alcantara Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ou~
nan - Osmar Dias - Pedro Simon • Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Requião
-Romero Jucá- Romeu Turna- Ronaldo Cunha ümaSérgio Machado - T eotonio Vilela Filho - Vai mi r
Carnpelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de.67 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proJeção de Deus, iniciamos nossos lral:lalhos.
Sobre a mesa, Expediente que passo a ler.
É lido_ o seguinte:
EXPEDIENTE
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 56, DE 1996
(N" 370195, na Casa de origem)

Revoga a Lei n"7.700, de21 de dezem.
bro de 1988, que cria o Adicional de Tarifa
Portuária -ATP, e dá outras providências.

.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica extinto o Adicional de Tarifa Portuária-ATP.
Art 2!' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art 3" Revogam-se a Lei n• 7.700, de 21 de dezembro de 1988, o art 52 da Lei n• 8.630, de 25 de fevereiro dti 1993, e demais disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
Revoga a Lei n• 7.700, de 21 de deZembro de
.
1988, que "cria o Adicional de Tarifa Portuária A TP", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É extinto o Adicional de Tarifa Portuária
-ATP.
Art 2!' Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art
Ficam revogados a Lei n• 7.700, de 21
de dezembro de 1988, o artigo 52 da Lei n• 8.630,
de 25 de fevereiro de 1993 e demais disposições em
contrário.

a•

Justificação
Instituído pela Lei n• 7.700, de 21 de dezembro
de 1988, o Adicional de Tarila Portuária deveria ter o
produto de sua arrecadação, conforme lixado no art.
2" desta lei, aplicado em "investimentos para melhoramenlo, reaparelhamento, reforma e expansão de
in$1ações portuárias".
A Lei n• 8.630, de 25-2-93, que dispõe sobre o
regime jurfdico dos porias organizados, introduziu
duas alterações fundamentais na Lei n• 7.700:
I - determinou que, já a partir de 1993, •os recursos do ATP serão aplicados no porto organizado
que lhes deu origem•.
11 - reduziu o percentual, inicialmente de 50%
sobre o valor das tarifas, da seguinte forma: para
40% em 1993, 30% em 1994 e para 20% em 1995.
Ocorre que, embora determine a Lei n• 8.630,_
que o A TP recolhido deve ter aplicação no porto organizado que deu origem à respectiva arrecadação,
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podemos dar, como exemplo de descumprimento
dessa lei, no particular, o procedimento do Governo
quanto ao Porto de Santos, que, tendo arrecadado,
em 1994 R$25.358.991,38, somente lhe foram repassados R$5.995.423,17, valor muito aquém dos
40% que lhe é devido por lei, sonegando-lhe, assim,
o Governo Fedeml, parte do A TP que arrecadou
esse porto naquele ano.
A constatação desse descumprimento da lei
em relação ao Porto de Santos permite considemr
plausrvel que o Govemo tenha de modo semelhante
agido quanto a outros gmndes portos do Pafs, fugindo ao cumprimento da lei.
Essa circunstância, aliada ao fato de que esse
adicional sobre as tarifas portuárias constitui um elo
a mais na cadeia de õnus sobre os custos das mer.cadorias exportadas atmvés de nossos portos a impedirem- a competitividade, nos mercados externos,
dos produtos brasileiros de exportação, são fatores
que recomendam a extinção desse adicional que só
tem a justificá,fo sua efetiva aplicação no mefhom-,
men!O dos nossos portos, de modo a que se tomem
cada· vez mais ágeis no embarque e desembamço
das mercadorias, com a otimização dos serviços e
conseqüente bamteamento dos custos portuários.
Acresça-se, ainda, a essas circunstâncias indicadoras dà conveniência da extinção do ATP, o fato
de estarem os terminais localizados Iom da área do
porto organizado desobrigados de cobmr e recolher ·
o ATP em relação, inclusive, às cargas de terceiros
que manipulem, traduzindo-se isso em concorrência
altamente prejudicial e injustificada para a administmção do porto organizado.
As precedentes razões entendo bastantes para
justificar a extinção do-Adicional de Tarifa Portuária
institufdo pela Lei n• 7.700, om objeto de proposta
de revogação, e em razão do que espero contar com
o apoio de todos nossos Pares pala que, sendo isso
de conveniência pública, venha a ser aprovada.
Safa das Sessões, 25 de abril de 1995. - Deputado Beto Mansur.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 7.700, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988
Cria o Adicional ele Tarifa Portuária
- A TP, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° É criado o Adicional de Tarifa PortuáriaATP incidente sobre as tabelas das Tarifas Portuárias.
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§ 1• O adicional a que se refere este artigo é fixado em 50 (cinqüenta por cento), e incidirá sobre
as operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto do comércio na navegação de longo curso.
• Vide Súmufa 30 do STJ.
_,
§ 2" São isentas do pagamento do Adicional de
Tarifa Portuária as mercadorias movimentadas no
comércio interno, objeto de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.
·
Art. 2" O produto da arrecadação do Adicional
de Tarifa Portuária destlnar-se-á à aplicação em investimentos para melhoramento, reaparefhamento,
reforma e expansão de instalações portuárias.
Parágmfo único. O produto da arrecadação do
AãiCionaf de Tarifa Portuária será depositado, semanalmente, pelas administmções portuárias no Banco
do Brasil S/A, constituindo recurso da Empresa de
Portos do Brasil S/A- Portobrás, a quem caberá sua
gestão.
Art. 3" O Programa Anual de Aplica~o qos Recursos do Adicional de Tarifa Portuária será submetido à aprovação do Ministro dos Transportes.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SO Revogam-se as disposições em contrário.

José5arney
LEI NO 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre o regime jurfdlco de
exploração dos portos organizados e das
Instalações portuárias e dá outras provi-

dências.
CAPITULO IX
Das Dfsposfçõss Transftórfss
Art. 47. É fixado o prazo de noventa dias contados da publicação desta lei para a constituição dos
órgãos locais de gestão de mão-de-obm do trabalho
portuário avulso.
Parágmfo único. Enquanto não forem constituídos os referidos órgãos, suas competências serão
exercidas pela respectiva Administração do Porto.
Ar!. 48. Os aluais contmtos de exploração de
terminais OU embarcadores de USO pri· .:_;,;.,o d NP. r;~:-o
sei adaptados, no r.=o de at-ó .:ento e oilenta c11as, a..
disposições dest~ lei, assegumdo aos titulares o dire~o
de opção por qu.dlquer das formas de exploraç3o previstas no inciso 11 do § 2" do artigo 42 desta lei.
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Art 49. Na falta de contrato, convenção ou
acordo coletivo de trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a que se refere o art. 18 desta lei no nonagésimo dia a contar da publicação desta lei.
Art 50. Rca o Poder Executivo autorizado a
desmembrar as aluais concessões para exploração
de portos.
Art 51. As administrações dos portos organizados devem adotar estruturas de tarifas adequadas
aos respectivos sistemas operacionais, em substituição ao modelo tarifário previsto no Decreto n•
24.508, de 29 de junho de 1934, e suas alterações.
Parágrafo único. As novas estruturas tarifárias
deverão ser submetidas à apreciação dos respectivos Conselhos de Autoridade Portuária, dentro do
prazo. de sessenta dias.
Art 52. A alfquota do Adicional de Tarifa Portuária (ATP) (Lei n• 7.700, de 21 de dezembro de
1988), é reduzida para:
1- em 1993, 40"/o (quarenta por cento);
11- em 1994, 30% (trinta por cento);
III - em 1995, 20% (vinte por cento).
··§ 1° A partir do exercfcio de 1993, os recursos
do A TP serão apficados no porto organizado que
lhes deu origem, nos seguintes percentuais:
1-30% (trinta por cento) em 1993;
II -40% (quarenta por cento) em 1994;
III -50% (cinqüenta porcento) em 1995;
IV- 60% (sessenta por cento) em 1996;
V- 70"/o (setenta por cento) a partir do exercfciode 1997.
§ 2" O ATP não incide sobre operações portuárias realizadas com mercadorias movimentadas em
instalações portuárias locafizadas fora da área do
porto organizado.

(A Comissão de Assuntos Económicos.)
O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campo, 2" Vice-Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secrétáno em exercfcio, Senador Romeu
Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 848, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos tennos do art. 336,
alfnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de

Decreto Legislativo n• 76, de 1996, que autoriza o
despacho de tropa do Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangei•
ras no território nacional.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. - Ja-

der Barbalho - Geraldo Melo - Edlson L~o ··Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Este requelimento será votado após a Ordem do Dia, na
fonna do dispostO no art 340, 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, pro)àto que será frdo pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma.

. É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO, N" 189, DE 1996

Denomina o trecho da BR-262, entre
o Bairro de Jardim Am4irlca e o trevo da
Ceasa, no Munfcfplo de Carlaclca, Estado
do Espfrlto Santo, como Mário GJ,JrQ!JI.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° A BR-262, no trecho entre o Bairro de
Jardim AmériCa, em Cariacica, Estado do Espfrito
Santo, e o trevo da Ceasa, no mesmo Municfpio,
passa a ser denominado de Rodovia Mário Gurgel.
Art 2" ES1a Lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Art 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justmcação
Trata-se de um dos homens públicos mais importantes da história do ES1ado do Espírito Santo.
Nascído em Porto Velho, no então território de
Rondônia, Mário Gurgel foi cedo para o Espfrito
Santo,· cuja terra adotou como sua. E lá, formou-se
em Direijo, e além da advocacia, exerceu, também
eom êxito, a profissão de Professor.
· Entrou na polftica em 1950 quando foi eleito
Vereador em Vrtória, e graças a uma atuação brilhante, reelegeu-se no pleito seguinte, sem, contudo,
terminar o segundo mandato, interrompido no último
ano, quando exerceu o cargo de Prefeito da Capital.
Em seguida, e também por duas vezes, foi eleito Deputado Estadual, até que, em 1996, elegeu-se
Deputado Federal, mandato que não concluiu, por
ter sido cassado pelo regime militar.
A par1ir daf, sofreu as agruras da maioria dos
políticos cassados, só retomando às atMdades no.
infcio da década de 80, quando se tomou um dos
maiores especialiS1as do pafs no que diz respeito à
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polftica do menor, em cujo selar exerceu cargos tanto na área federal como na estadual.
A denominação daquele trecho da BR-262, na
entrada da cidade de Vitória, é o mínimo que se
pode fazer para homenagear esse grande homem
público que foi Mário Gurgel, e, por isso, espero contar com o acolhimento dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Senador Gerson Camata.

(A Comissão áe Educação - Decisão
Terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto será publicado e remetido à comissão competante.
·sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu
-Tu ma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 849, DE 1996
Senhor Presidente,
' Nos termos do art. 199 do Regimento Interno,
requeremos a realização de Sessão especial destinada à comemoração da Semana Nacional do Jovem, instituída pelo Decreto-lei N• 8.680, de- 13 de
julho de 'H!93, e a homenagear o Instituto Internacional da Juventude para o Desenvolvimento, a realizar-se no dia 26 de setembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 1996. Valmlr Campelo - Bernardo Cabral - Humberto
Lucena - José Roberto Arruda - Caslldo Maldaner - Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento será votado após a Ordem do Dia, nos
termos do art. 255, I, b, do Regimento Interno.
A Presidência recebeu do Ministro das Relações Exteriores telex solicitando informação do Senado quanto ao interesse da Casa em mandar representantes junto à Delegação Brasileira que comparecerá à Cúpula Mundial da Alimentação, a realizarse em Roma, na Itália, no perfodo de 13 a 17 de novembro próximo. (Diversos n• 77, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR •.PRESIDENTE (Júlio Campos) - Solicito
aos Srs. Senadores que forem usar da palavra que o
façam por, no máximo, cinco minutos, pois há 12
itens a serem votados nominalmente.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMD&RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de dizer ao Se-
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nadar Renan Calheiros que espero que todo o brilhante trabalho feito por S. Ex", como Relator de
toda essa matéria/seja votada ainda sob a Presidência de José Samey no Senado Federal.
Recebo com carinho toda a análise, todo o brilhante trabalho que S. Ex" fez. Entendo que '1- critica
foi injusta, mas que o Senador Renan Calheiros e todos nós devemos nos esforçar para que essa matéria seja votada na administração do Presidente José
Samey.
·
·
Quero ler, Sr. Presidente, pois recebi com muito respeüo, uma carta 'por parte da direção da revista
Veja, tendo em vista um pronunciamento que aqui
fiz, em relação ao qual recebi dezenas de apartes de
companheiros do Senado Federal.
A carta é datada do dia 22 e tem o seguinte
tebr:
"São Paulo, 22 de agosto de 1996
Prezado Senador Pedro Simon,
Na reportagem sobre o laudo do assassinato de Paulo César FariaQ, \(eja errou
em registrar a acusação infundada de Augusto Farias contra o senhor. A pressão do
tempo, aJiada a uma redação infeliz, podem
explicar o equivoco, mas não o justificam.
Nem adianta afirmar que não tivemos a intenção de machucá-lo, pois foi exatamente
isso que acabou acontecendo. Assumo o
erro.
Mesmo assim, peço desculpas. Se puder fazer alguma coisa para repará-lo, estou
à sua disposição.
Cordialmente,
Mario Sérgio Conü
Diretor Redação
Veja"
Digo, com mu~a sinceridade: o que ele podia
fazer, ele fez. A redação dessa carta, o seu estilo, é
uma demonstração de que, na verdade, através do
debate e do diálogo. poderemos, com o tempo, ch,~
gar ao entendimento entre Congresso livre e impre~
sa livre.
Nunca disse, Sr. Presidente, que o irmão • ·,
Sr. PC tinha o objetivo de me atingir, até porque E,Je
estava no direüo dele, na angústia em que viV'a.
Também não disse que via na Veja o objelivo de rne
atingir. O que disse foi que uma redação infeliz, um
texto infeliz podia ocasionar algo que marcava a viaa
de uma cidadão parasempre; não a minha, mas, elaqui a dez ou quinze anos, morto Pedro Simon, um filho dele poderia receber aquela reportagem e não
teria quem lhe explicasse que aquilo não e;a exalo.
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Recebo com respeito a carta do Sr. Mario Sérgio Conti e peço sua transcrição nos Anais.
Veja, Sr. Presidente, que, baseados naquela
sessão do Senado, onde se discutiu, onde se debateu, onde se analisou questão tão importante e tão
signnicativa, ternos de encontrar um caminho através do qual não seja necessário que haja nem o erro
que Veja diz que praticou, nem o discurso que tive
de pronunciar, nem a carta, que respeito pela grandeza de quem reconhece um erro e pede desculpas,
que é apresentada, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
São PauJo, 22 de agosto de 1996
Prezado Senador Pedro Sfmon,

Na reportagem sobre o laUdo do ~nato de Paulo César Farias, Veja errou em registrar a acusação infundada de Augusto Farias contra o senhor. A pressão do tempo, aliada a urnci
redaç&o infeliz, podem explicar o equfvoco, mas não o justificam.
Nem adianta afirmar que não tivemos a intenção de machucá-lo,

pois foi exatamente isso que acabou acontecendo. Assumo o

erro.
Mesmo assim, peço descutpas. S9 puder fazer alguma coi-sa para repará-Jo, estou à sua disposição.

Cordialmente, -

Mário Sérgio ConU, Dlretor Rodação

Veja.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Júlio Campos, 2g Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Solicito
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e em outras dependências da Casa que
compareçam ao Plenário, uma vez que temos necessidade de quorum qualificado, na forma da
Constituição.
Com a palavra o Senador Romero Jucá, para
uma breve comunicação. V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RR) - Sr. Presidente, eu dispenso· a comunicação, pois estou inscrito para falar na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Com a
palavra a Senadora Marina Silva, que dispõe de cinco minutos. {Pausa)
S. Ex" declina da palavra.
Peço aos Srs. Senadores que se enoontram
em seus gabinetes que compareçam ao Plenário.
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Peço aos senadores que não registraram ainda
o seu comparecfmento que o façam, uma vez que
precisamos liberar o computador para a votação que
será feita em seguida.
Mais uma vez, solicito aos Srs. Senadores que
se encontram em outras dependências da C&sa e
em seus gabinetes que compareçam ao Plenário,
uma vez que necessitamos de quorum qualificado
para a votação.
O SR. ARTuR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ord~m.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Artur da Távola, pela ordem.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA {PSDB-RJ. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex" solicitar a algwn assessor da Mesa que avise a liderança do
PSDB, pois está havendo uma reunião da bancada
e é possível que, por falta de aviso, os demais Senadores estejam ausentes.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O lfder
da bancada se encontra no plenário.
• •
Mais uma vez, peço aos Srs. Senadores que
se encontram em outras dependências da Casa e
em seus gabinetes que compareçam ao plenário,
pois necessitamos de quorum.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador José Fogaça, pela ordem.
O SR.. JOSÉ FOGAÇA {PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Ex" que entrasse em contato
com a Presidência da Câmara dos Deputados para
tentar acelerar a votação do item referente ao Conselho Nacional de Comunicação, porque a Ordem
do Dia âesta sessão extraordinária é toda voltada
para a volação de decretos legislativos referentes à
aprovação de outorgas de permissões para rádios e
emissoras de televisão. E mais uma vez, Sr. Presidente, estamos votando ao desabrigo de uma instituição estabelecida constitucionalmente, que é o
Conselho de Comunicação Social. Depois de aprovada nesta Casa a legislação renovando a estrutura
do Conselho, dando maioria à sociedade civil, retirandcríhe o caráter corporativo, no meu entendimento, o Conselho se viabilizou politicamente. Caso a
Câmara dos Deputados não dê prosseguimento e
engavete o projeto, chegaremos à triste mas talvez
inevitável constatação, Sr. Presidente, de que o
Congresso Nacional não deseja implantar o Conse:::
lho de Comunicação Social. Sendo assim, a decisão
mais correta, mais acertada, seria mudar o texto da

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

------
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Constituição que estabelece a necessidade do Conselho para a votação dessas matérias.
Sr. Presidente, mais urna vez insisto nesse
ponto. V_ Ex' foi ágil e eficaz na condução do processo que resultou na aprovação da matéria no Senado, mas a Câmara precisa colaborar, dando-nos
apoio e viabilizando a implantação do Conselho.
É esta a solicitação que faço a V. Ex" de modo
a tomá-lo uma conseqüência concreta e não, aparentemente, mais uma tentativa de solapar o Conselho ou de engavetar a sua constituição.
Muito oiJrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
"Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•31, DE 1994
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
art. 64, § 2", da Constituição Féderal,combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 31,
de 1994 (n• 325193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SOCIEDADE RURAL S/C
L'IDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Mandaguari, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos do art 140,"a", do Regimento Interno, designo o nobre Senador Osmar Dias para proferir
parecer em substituição à Comissão de Educação.
O SR. OSMAR DIAS (PR. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Senadores, chega
a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto
Legislativo n• 31, de 1994 (n• 325-B, de 1993, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mandaguari, Estado
do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 193,
de 1990, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n• 58, de 6 de março de 1990, qtiê outorga permissão para exploração de canal de radiodifusão sanara, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Sociedade Rural S/C Lida.:
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Nome do Sócio Cotista
. Alda Reis Poças
• Sônia Azevedo Gomes
. Devair Nicolau Ballarotti
Total de Cotas

Cotas de Participação
2.000
2.000
1.000
5.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Fausto
Rocha, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização pára'que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 31, de 1994, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39192, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Sociedade Rural S/C Ltda., atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peçO a palavra para orientar a bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; corno temos agido na votação de todas as matérias dessa natureza,
até em .função da não instalação ainda do Conselho
de Comunicação Social, quando se trata de outorga
de novas concessões ou permissões, o Partido dos
Trabalhadores votará ,•não".
O SR. PRESIDENTE (José Sariléy) - Peço aos
Srs. Senadores que ocupem seus lugáres.,
Os Srs. Senadores já podem VC)tar.
(Procede-se à votação.} ,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 31, DE 1994
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães ..: Artur da TávolaBello Parga- Carlos Patrocfnio- Carlos Wilson Casildo Maldaner - Coutinho Jorge ~ Edison Lobão
- Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Fernando BaZel'lil - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melõ - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - lris
Rezende - Jader Barbalho - João França - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Eduardo Vieira- José lgnácio Ferreira- José Fogaça - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Lucfdio
Portella - Lilcio Alcántara - Marluce Pinto - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Regina Assumpção - Robertc Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma'- Ronaldo Cunha UmaSérgio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Benedita da Silva- José Eduardo Outra- Laura Campos- Marina Silva.
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-

RES:

Carlos Bezerra - José Bianco - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE ~sé Samey) - Votaram
SIM 45 Srs. Senadores; e NAO 4.
Houve 3 abstenções.
Total de votos: 52.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação finaL (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tu ma.

É lido o seguinte:
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PARECER N•472, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 31, de 1994 (n• 325, de
1993, na Câmara dos Deputados)-

"

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1994 (n•
325, de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que oútorga permiSsão à Rádio Sociedade
Rural SIC Lida. para explorar seiViÇO de radiodifusão sonora em treqüência modulada na cidade de
Mandaguari, Estado do Paraná
8ala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1995.- José Sarney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Odaclr Soares - Renan Calhelros aluardo Suplicy.
,
ANEXO AO PARECER N° 472, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, oos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1995
Aprova o ato que outorga pennlssão

à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüêncla modulada na cidade de
Mandaguarl, Estado do Paraná
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 58, de 6 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Lida. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
Ar!. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José 8amey)- 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.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2:

-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N277, DE 1994.
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
arl 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
com o arl 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n2 77,
de 1994 (n2 378193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do Vale Paranapanema
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos tennos do art. 140,"a", do Regimento lnterilo, designo o nobre Senador Lúcio Alcântara para
proferir parecer em substituição à Comissão de Edu,
_
.
cação.
O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado->
res,':
1- Relatório
. Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2 077, de 1994 (n• 378-B,
de 1993, na .Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga pennissão à Rádio a Voz do Vale
Paranapanema Ltda., para explorar seiViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 227,
de 1990, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n2 69, de 7 de março de 1990, que outorga permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio a Voz do Vale Paranapanema Ltda.:
Nome dQ Sócio Cotlsta
. José Antonio de Oliveira
. Maria de Fátima P. Oliveira
. José Antonío Pereira
Total de Cotas
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Na Comissão de Conslituição e Justiça e de
Redação daquela casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra os votos dos deputados José Genofno,
Edésio Passos e Mendes Ribeiro.
· 11 - Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional; dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de ràdiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constftuição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instituir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o DPL n• 077, de 1994, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, fiCando caracterizado que a empresa
Rádio A Voz do Vale Paranapanema Ltda. atendeu
a todos os requisftos técnicos e legais para habilitarse à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo que
discussão.

peça a palavra, encerro a

Em votação.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a bancada.

Cotasc:leflid
2.400 -·-·
1.200

400
4.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Nelson
Proença, e aprovação unânime daquela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação.) - Sr Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, o PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata registrará a posição do partido de V. Ex'.

Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 77, DE 1994 .

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Caries Magalhães ..: Artur da Távola Bello Parga - Caries Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Edison Lobão ~ Elcio Alvares Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra - Francelina
Pereira- Freitas Neto - Geraldo .Melo·:... Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - lris Rezende - Jader
Barbalho - João França - Jonas 'Pinheiro ..- Josaphat Marinho - José Agripino - Jose Eduardo - José
lgnácio Ferreira - José Roberto Amida - Júlio Ca!Jr
pos - Lucfdio Portella :- Lúcio Alcántara - Marluce
Pinto-- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Onofre Quinan - Osmar Dias - Regina Assumpção .::. Roberto
-Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Sérgio
Machado- Teotonio Vilela Rlho- Valmir CampeloWaldeck Omelas.
·
·· ·

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: , ·
I

• Benedita da Silva - José Eduardo Outra - Lauro Campos- Marina Silva- Ronaldo Cunha Uma.
ABS~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-

RES:

.

·''

CarlOs Bezerra - José Bianco - Ney Suassuna
-Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que verifiquem no painel os seus votos, de modo a não haver erros.
Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 5.
Houve 4 abstenções.
Total de votos: 49
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercicio, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER N• 473, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
· Redação final do ProJeto de Decreto
Legislativo n• 77, de 1994 (n2 378, de
1993, na Cãmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 77, de 1994 (n•
378, de 1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do
Vale Paranapanema Lida para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cãndido Mota, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Sua'ssuna, Relator - Odaclr Soares - Renan Calhelros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N• 473, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
·
- , Presidente do Senado
Federal, nos termos do 8f1-48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1996.

. Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio A Voz do Vale Paranapanerna Lida
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqiiêncla modulada na cidade de
Cãndldo Mola, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• É aprovado o· ato a que se refere 11 Portaria n• 69, de 7 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio A Voz do Vale Paranapanema Lida
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cândido Mota, Estado de
São Paulo.
Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
passa-59 à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão:
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•163, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Ola nos termos elo
art. 64, § 2", da Constituição Fedem!,
combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 163,
de 1995 (n• 126/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO GLOBOS/A para

.
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explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
(Dependendo de parecer da Comissão
-de Educação)
Nos termos do art 140,"a", do Regimento lntemo, designo o nobre Senador Osmar Dias para
proferir parecer em substituição à Comissão de
Educação.
O SR. OSMAR DIAS (-PR. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de ·Decreto Legislativo n• 163, de 1995 (n• 126, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
·que renova permissão à Rádio Globo S/A, para explorar selviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
·
Por meio da Mensagem Presidencial n• 325:
de 'IS92, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n• 59, de 22 de junho de 1992, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos teRnos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 1° do art.- 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Globo S/A:
Nome do Sócio Cotlsla
Çgte de pauçjpaci<)
Roberto Marinho
712.959
Rogério Marinho
94.481
Helena Velho da S. Vasconcelos
94.481
Hilda Marinho
94.481
Jayme Leão Peres
902
João Resende Tostes
902
Augusto Paiva Muniz Coelho
902
Mônica Hime Batista
902
Mervyn Jorge Walter Hime
902
Total de Cotas
1.000.000

11- VOTO DO RELATOR
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos aios que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e dE! sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do ar!. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a' serem cumpridas pela entidade pretendente,. bem corno pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
qlje acompanha o PDL n• 163, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa Rádio Globo S/A atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à Jen.ovação
da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é tavorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

sa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o PT se abstém de votar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O PT se
abstém de votar.
· Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

O presente projeto foi examinado pela Comissão de C?iência e Tecnologia Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Flávio Derzi, e aprovação unânime daquela
Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constttucional e vazado em boa técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°163, DE 1995
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola Bello Parga- Bernardo Cabral- Carlos PatrocínioCarlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Epitácio Cafeteira - Fernando Be··
zerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Hugo
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Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho -.João França- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Agripino - José ·e;anco José Eduardo Vieira - José Roberto Arruda - Júlio
Campos ~ Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias- Regina
Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma-., Sérgio Ma·
chado- Teotonio Vilela Rlho- Valmir Campelo.WaldeckOmelas.
, ._

VOTA "NÃO" OS SRS. SENADORES:
· Lauro Campos.

_ABST~-$E DE VOTAR OS SRS. SEN~
RES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra- Pedro Simon.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi·
dente, peço a palavra para orientar a bancada.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) ·ConcedO
a pâtavra a V. Ex".
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-sE. Para
encaminhar a votáção.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o PT se abstém de votar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O PT se
abstém de votar.
Os Srs. Senadores Já podem volar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE ~José Samey) • Votaram
SIM 45 Srs. Senadores e NAO 1.
Houve 5 abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os Sena·
dores José lgnácio Ferreira e Seio Alvares votaram
favoravelmente.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PARECER NO 474, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do ProJeto de Decreto
Legislativo n" 163, de 1995 (n• 126, de
1995, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto legislativo n" 163, de 1995
(n• 126, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgáda à
Rádio Globo S/A para explorar seJViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidadÉl do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996.- José Samey, P-residente- Ney Suassuna, Relator - Odaclr Soares - Renan Calhelros Eduardo Supllcy.
•
• ANEXO AO PARECER N• 474, 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 ato que renova a permissão outorgada à Rádio Globo S/A para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 59, de 22 de junho de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 30 de dezembro de 1989, a
permissão outorgada à Rádio Globo S/A para explorar, sem direito de exclusividade, seiViÇO de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • 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.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem n" 4:
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PROJErO DE DECRErO LEGISLATIVO
N°172, DE 1995
{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 172,
de 1995 (n• 151195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da RÁDIO DIFUSORA DE PONTA
GROSSA LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento lnter_no, designo o nobre Senador Osmar Dias para proferir parecer em substituição à Comissão de Educação.
O SR. OSMAR DIAS (PR. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,

1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 172, de 1995 (n•151, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio Difusora de Ponta
Grossa Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.218,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
sln, de 14 de dezembro de 1994, que renova a concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Difusora de Ponta Grossa L1da:
Nome do Sócio Cotlsta
. Artur César Pina
. Leila Maria Pina
Total de Cotas

319.650

130.350
450.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro
lrujo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
· executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela .Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a Serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise c:lesta. Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n°172, de 1995, evidencia o
cúmprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39192, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Difusora de Ponta Grossa Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da conceSsão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, neste item e em todos os próximos, a Uderança do PT recomenda abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores já podem votar.

Procede-se à votação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°172, DE 1995

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Bello Parga - Bernardo Cabral - Carlos Patrocfnio - Carlos Wilson · Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão
- Elcio Alvares - Epitácio Caft>:eirn - Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
-I ris Rezende -Jader Barbalho- João França- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino José Bianco - José Eduardo - José Fogaça - José
lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda -Júlio Campos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce
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Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Regina Assumpção - Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
ABSTi":M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos BeZerra - José
Eduardo Outra- Lauro Campos- Marina Silva- Pedro Simon.
··
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vai-se
proceder à apuração.
Votaram SIM 47 Srs. Senadores. Não houve
votos NÃO.
Houve 6 abstenções.
Total: 53 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peçq
que V. Ex" faça constar o meu voto favorável em
Ata,porque não foi registrado no painel.
O SR. PRESiDENTE (José Samey) ·A Ata registrará o voto do Senador Osmar Dias.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, o
meu voto não foi registrado no painel.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Ata registrará o voto do Senador Artur da Távola.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, senador Romeu Tüma

·

É lido o seguinte:
PARECER ~ 475, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 172, de 1995 (n2 151, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projetei de Decreto Legislativo n• 172, de 1995
(n• 151, de-1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Ponta Grossa Lida., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. -José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Odacir Soares - Renan Calhelros Eduardo Supflcy.
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ANEXO AO PARECER N° 475, 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 ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Ponta Grossa
Ltda., pilra explorár serviço de radiodifusão sonora em onda média .na cidade de
Ponta Grossa, Estado· do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto s!n•, de 14 de dezembro de 1994, que renova,
pqrdez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Difusora de Ponta Grossa
Ltda., para explorar, sem direito de exdusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda. média nacic
dade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. • •
.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
__ _
O SR. PREsiDENTE (José Samey) - 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentadOS. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
PRoJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°185, DE 1995
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
com o art. 375, Vlfl, do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto legislativo n• 185,
de 1995 (n• 105/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO CIDADE DE ITAióPOLIS LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento lntemQ.
designo o nobre Senador Vilson Kleinübing para proferir parecer em substituição à Comissão de Educação.
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O SR. VILSON KI..EINüBING (PFL.SC. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores,

I - Relatório
Cbega a esta Comissão, para parecer, o Proje, to de Decreto Legislativo n• 185, de 1995 (n°105, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda., para explorar serviço de radiodHusão sonora em onda média na cidade de ltaiópolis, Estado de
Santa Catarina
Por meio da Mensagem Presidencial n• 861,
de 1994, o então Presidente da República ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n, de
13 de outubro de 1994, que renova a concessão
para· exploração de canal de radiodHusão sonora,
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado, com o
- § 1° do art223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda.:

Npme do Sócio Cotlsta
Joãb Bertoli Junior
Edson Hugo de Abreu Weber
Artenir Wemer
Total de Cotas

Cotas dePartL i eçâo
360
360

480
1.200

O ptesente projeto foi examinado pela Comissão de Ciêrtcia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Humberto Souto, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo.

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem seiViços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Const~uição Federal, deve obedecer, nesta
do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Corrissãó de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 185, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-

c'asa
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solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda atendeu a todos os
requis~os técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma, do Projeto de Decreto Legislativo griginário da Câmara dos Deputados.
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apieciação. ·
· Em discussão o prdjeto.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
. Em votação.
(Procede-se à votação.)
PROJETO DE DECRF ")LEGISLATIVO
N° 185, DL '995

VOTAM "SIM" OS SRt
ENADORES:
Antonio Carlos Magalt
- Bello PlUQa.- Bernardo Cabral- Carlos Patroé o - Casildo Maldaner
::. Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra - Francelina
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda- Gilvan Borges- Hugo Napoleão- Humberto
Lucena - !ris Rezende - ~ader Barbalho - João
França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Agripino - José Bianco - José Eduardo - José Fogaça- José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda
- Júlio Campos- Lucídio Po1 'la - Lúcio Alcântara
- Marluce Pinto - Mauro Mira Ja - Nabor Júnior Ney Suassuna -Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Regina Assumpção - Roberto Requião
- Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Uma - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Bened~a da Silva - Car;os Bezerra - José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Marina Silva
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 46 Srs. Senadores. Não houve votos N.ii,O.
Houve 5 abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. t• Secretário em exercício, Ser;ador R~:
meuTuma.
É lido o seguinte:
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PARECER N° 476, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 185, de 1995 (n• 105, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 185, de 1995
(n• 105, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Cidade de ltaiópolis Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.
Sala de Reuniões da Comissão, 'Zl de agosto
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassun;;;, neiator- Odãclr &;ares - Renan Calheiros -Eduardo Supllcy.
ANEXO AO PARECER N• 476, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , Presidente do s~mado Federal, nos ter1
mos- do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1996

Aprova o ato que renova a concessão .outorgada à Rádio Cidade de ltaiópolls Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
ele ltalópolls, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto s!n•, de 13 de outubro de 1994, que renova,
oor dez anos, a partir de 18 de agosto de 1992, a
concessão à Rádio Cidade de ltaiópolís Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
ltaiópolis, Estado C:e Santa Gatarina.
Art 2• Esi.;, Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em di<>cussão a redação final. (Pausa.)
Não flavendo quem peça a palavra, encerro a
d~scu~sãc.

Emvot::tção.
Os .S~·~-;. Senadores que a aprovam queiram
pecmane(oer sentados. (Pausa.)
1\pr '.f'<"!da.
O p ;)e!<O vai à promulgação.
G S.:.. F.ESIDEN.TE (José.Samey) -Item 6:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 6, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 64, § 2•. da Constituição Federal, combinado
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno.)·
Projeto de Decreto Legislativo n• 6; de
1996 (n• 156/95, na Câmara dos-Deputados);
que aprova o ato que renova a· concessão outorgada à. Rádio Independência .de Salto do Lontra Uda para explorar serviço de radiodifu- ·
são de sonora em onda média na Cidade de.
Salto do Lontra, Estado do Paraná .·.
(Dependendo de parecer da Comissão
· de Educação.)
. Nos termos do art. 140, a, do Regiménto Interno;
designo o nobre Senador Osniar Dias para proferir pa- ·
reeer em substitUição à ComiSsão de Educação.
.
O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Para proferir pare- .
cer.) - Sr, P-re5idente, Sr"$ i! Srs. Senadores,
I -:-.Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje- ·
to de Decreto Legislativo n• 06, de 1996 ( n• 156, de
1995, na Câmara. dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Independência de
Salto do Lontra Lida., para explorar serviço de ·radiodifusão sonora em onda média na cidade de Salto
do Lontra, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 447,
de 1992, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
s!n• de 1O de maio de 1991, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o §
1° do art. 423 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Independência de Satto do Lontra Uda.:
Nome do Sóçjo Cotisfa
Crtas de Pil ,; 4e;;;; •
. Necy Maria
13.000
. João Maria
7.000
Tõtal de Cotas
20.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecerfavorável de seu relator, Deputado Vic Pires
FtanCO,J• ;iprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
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concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodffusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 233 da Constituição Federal, deve· obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 06, ·de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Independência de Salto do Lontra Lida. atendeu ã todos os requisitos técnicos ·a legais para habitar-se à renovação da concessão,. opinamos pela
aprovação do ato, na forma do .Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favórável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

00401

O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) - Sr.•
Presidente, gostaria de solicitar o registro do meu
voto •sim•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata lará o
registro do voto "sim' do Senador Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa,
parecer oferecendo a redação final que será fido pelo Sr. 1°
Secretário em exeroído, Senador Romeu Tuma

É lido o seguinte: •
PARECER N"477, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
·Legislativo n• 6, de 1996 (n°156, de 1995,
na Câmara dos Deputados).
A Comissãq. Diretora ;>pn;>senta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1996 (n•
• 156, ele 1995, ·na Câmara dos Deputados) ,.que aprova o ato que rerióva a conceSsão ÓutQrgada à Rádio
Independência de Salto do Lontra Ltda, pàra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. - José Samey, Presidente- Odacir SoaRelator- Ney Suassuna - Renan CalheirosEduardQ Suplicy.

res,

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N" 6, DE 1996

ANEXO AO PARECER N° 477, DE 1996

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Artur da T ávola Bello Parga - Bernardo Cabral - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio Caleteira- Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão lris Rezende - Jader Barbalho - João França - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bianco - José
Eduardo - José lgnácio Ferreira -José Fogaça- José
Roberto Arruda - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara Marluce Pinto -. Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Regina
Assumpção- Roberto Requião - Romeu Tuma- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
~ DEVOTAROSSRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Lau ro
Campos- Marina Silva- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 38 Srs. Senadores. Não houve votos NÃO.
Houve 5 abstenções.
Total: 43 votos.
Aprovado.

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 ato que renova a concessão outorgada à Rádio Independência de
Salto do Lontra Ltda. para explorar servi. ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Salto do Lontra, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln, de 4 de agosto de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 21 de janeiro de 1992, a concessão da Rádio Independência de Salto do Lontra
Lida. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodffusão sonora em onda média na ci·
dade de Satto do Lontra, Estado do Paraná.
Ar!. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de ur·
gência, 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 14, DE 1996
- (Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 64, § 2!', da Constituição Federal,
combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
•
Projeto de Decreto Legislativo n• 14,
de 1996 (n• 171/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO TV DO AMAZONAS
S. A. paia explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Nabor Júnior para proferir
parecer em substijuição à Comissão de Educação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
I - Relatório
Chega a esta Comsisão, pãra parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1996 (n• 171, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio TV do Amazonas
S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 414,
de 1992, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art. 49. inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do emoreendimento Rádio TV do Amazonas S.À.:
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Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Phelippe Daou
·
60.379.680
. Jorge Lima Daou
9.500.932 •
• Joaquim Margarida
2.520.429 .
. Milton de M. Cordeiro
1.978.839
Total de Cotas
74.811:823
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Carlos
Apolinário, e aprovação wnãnime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legvislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
' executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do l.egislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o DPL n• 14, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 32/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio TV do Amazonas SA atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara· dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·
Em votação.
(Procede-se à votação)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 14, DE 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
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Antonio Carlos Magalhães ..,. Artur da Távola Bello Parga - Bernardo Cabral - Carlos Patrocfnio Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão
- Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra -'- Francelino Pereira - Freitas Neto - Gilberto
Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão -Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho João França - Josaphat Marinho - José Agripino José Bianco - José Eduardo - José Fogaça - José
lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - ·Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna - Onofre Quinan ..:. Osmar Dias - Regina Assumpção - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Turna'- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
. ABSTf=M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORE§i
Carlos Bezerra - José Eduardo Outra - Lauro
Campos - Marina Silva - Pedro Simon - Ronaldo
CUnha Urna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 42 Si's. Senadores. Não houve votos Não.
Houve 6 abstenções.
Total: 48 votos.
Aprovado.·
A matéria-vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. VILSON KLEINüBING - Sr. Presidente,
peço que registre o meu voto "sim".
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço para que conste o meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador RomeuTuma.

É lido o seguinte:
PARECER NO 478, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 14, de 1996 (n• 171, de
1995, na Cãmara dos Deputados).
A Comissãô Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de 1996 (n•
171, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão oulorgada à Rádio
1V do Amazonas SA. para explorar serviço de ra·
diodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassu-
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na, Relator- Odacir Soares - Renan Calheiros Eduardo Supllcy.
ANEXO AO PARECER N• 478, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nbs termos do art. 48, item 28 •. do Regimeto Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO ·N•, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas
S/A para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.
o"Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln•, de 30 de junho de 1992, que renova, por
quinze anos, a partir de 18 de junho de 1989, a con,cessão outorgada à Rádio· TV do AmazollflS S.A.
para éxplorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
. Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N°17, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 64, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 375, VIII, do
Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 17,
de 1996 (n• 139195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e 1V Umbu Uda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do SuL
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(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
·
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo a nobre Senadora Emília Fernandes
para proferir parecer em substituição à_ Comissão de
Educação.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1996 (n• 139, de
1995, na Câmara dos Deputados), que. aprova o ato
que renovà concessão .outorgada à Rádio e TV
Umbu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na Cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grànde do Sul. · .
Por meio da Mensagem Presid!i!ncial n• 654,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato corn>tante do Decreto
de 15 de: agosto de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão de sons e
imagens, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 12 do art. 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio e TV Umbu Ltda.:
Nome do Sócio Cotlsta
Cotas de Participação
Carlos Eduardo Schneider Melzer
350.000.000
Nestor César Buaes
25.000.000
Paulo Giongo
25.000.000
Ruy Bastian
25.000.000
Nilo Fernandes
·.•, ·· • 25:ooo.ooo
Conrado Augusto Hexesel
25.000.000
Sérgio Augusto Benevegnu
25.000.000
Total de Cotas
500.000.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Eurípedes Miranda, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constttucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou àutorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-
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mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor- •
mações e eXigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo MinistériO< das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à ànálise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 17, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalipades estabelecidas na Resolução 39192, ficando caracterizado que a empresa
Rádio e TV Umbu Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilttar-se à renovação
de concessão,. opinam<>s· pela aprovação do ato, na
forma·· .elo Projeto de Decreto Legislativo, originário
da Câmara dos Deputados.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
•sua imediata apre<;iaÇão.
.. - ,
Em discussão o projeto. (Pausa.).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

disctisSão.
Em votação.
(Procede-se à votação.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N 2 17, DE 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
. . Antonio Carlos Magalhães -Artur da Távola Bello Parga - Bernardo Cabral -Carlos PatrocínioCarlos Wilson ~ Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Elcio Alvares - EPitácio Cafeteira
- Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam
Borges - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jader Barbalho - João França - Josaphat Marinho -José Agripino -José Eduardo VieiraJosé Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Arruda -Júlio Campos - Lucídio Portella- Lúcio Aicântara - Manuce Pinto - Mauro Miranda - Nàbor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias- Pedro Simon- Regina Assumpção- Roberto
Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima Teotonio Vilela Alho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing -Waldeck Omelas.
ABSTftM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra- Laura Campos- Marina Silva.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram
SIM 46 Srs. Senadores; não houve votos contrários.
Houve 5 abstenções.
Total: 5.1 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda7
ção final. (Pausa.)
. . .,.
Sobre a mesa, parecer ofer!'!Çendo a redação
final que será lido pelo Sr, 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
PARECER N2 479,.DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 17, · de 1996 · (n• 139, de
1_995, na Câmara dos Depútados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 17, de 1996 (n•
139, de 1995, na Câmara dos DePutados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
e TV Umbu Ltda. para explorar Serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Beuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. - José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator - Odacir Soares - Renan Calheiros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N2 479, 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 N2 , DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Umbu Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do
Sul. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 15 de agosto de 1994, que renova, por
quinze anos, a partir de 9 de dezembro de 1992, a
concessão outorgada à Rádio e TV Umbu Lida. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - 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,
Os Srs. Senadl:lres que a: aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
•
o projeto vru à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
•
N2 25, DE 1996
(Incluído· em Ordem do Dià rios termos
do art. 64; § 22, da Constituição Federal,
combinado com o art. 375, VIII, do
· • .Regimento lr\iemo.)
Projeto de Decreto Legislativõ ri" 25,
de 1996 (n 2 162/95, na Câmara dos Deputados), qué aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda.
para explorar serviço · de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Francelina Pereira
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Educação.
É submetitlo ao exame desta Comissão, o Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1996 (n2 162,
de 1995, na Cãmara dos Deputados}, que aprova o
ato de renovação da concessão à Rádio Globo Capital Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e ~magens (televisão) na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O projeto resultou da Mensagem Presidencial
n• 609, de 1994, quando o Presidente da República
submeteu ao Congresso Nacional o ato constante
do Decreto s/n, de 28 de julho de 1994, renovando a
concessão da referida emissora, nos termos do art.
49, inciso XII, combinado com o § 12 do art. 223 da
Constituição Federal.
Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu
parecer favorável das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e Comissão de
Constituição e Justiça, tanto no mérito quanto na
sua juridicidade e constitucionalidade.
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Nesta Casa a tramitação do projeto preencheu
os requisitos estabelecidos pela Resolução do Senado Federal n• 39, de 1992, razão pela qual opinamos
favoravelmente à sua aprovação, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG:
Para proferir parecer;) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, hoje é o meu dia. Na última vez que se
discutiu aqui uma renovação de conceSsão à TV
Globo, howe um desfile de oradores; com os meus
aplausos.
·•No momento que o Senado se reúne para
aprovar as. renovações de concessão a várias rádios
do País, estames, agora, discutindo, para aprovação, i! renovação de concessão à Rádio Globo Capital, de Belo Horizonte.
É· claro que se trata de uma organização que
merece dos mineiros e de Minas Gerais um aplauso
permanente pelo seu equilíbrio, serenidade e, também, pela sua identificação com o sentimento do
meu Estado.
A nossa posição, aqui, é para saudar o jornalista Roberto Marinho, toda sua equipe, especialmente
os seus filhos pelo sucesso da sua organização, de
forma especial;- na Capital do meu Estado, Belo Horizonte.
Passo a relatar a matéria, Sr. Presidente:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
_
Em discussão o projeto. (Pausa.) '" ...
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 25, DE 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola Bello Parga- Bernardo Cabral- Carlos Patrocínio Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira
- Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam
Borges - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- !ris
Rezende - Jader Barbalho - João França - Jonas
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Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino- José
Bianco - José Eduardo Vieira - José Fogaça - José
lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda- Júlio Cam- •
pos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Simon
- R<;>gina Assumpção - Roberto Requião - Romeu
Tuma -Teotooio Vilela Rlho- Valmir Campelo- Vilsan Kleinübing ·_ Waldeck Omelas.
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silv~ - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram
SIM 47 srs. Senadores.
. fl~we 5 abstenções.
Total: 52 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (PauSa.)
···
'
Sobre a mesa, parecer oferecendo .a redação
final que será lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. ·

É lido o ;eguinte:
PARECER N• 480, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 25, de 1996 (n• 162, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1996 (n•
162, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo Capital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. - José Sarney, Presidente - Odacir Soares, Relator- Ney Suassuna - Renan Calheiros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 480, 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 ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
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são de sons e imagens (televisão) na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
o Congresso Nacional decreta: ·
Art 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 28 de julho de 1994, que renova, por
quinze anos, a partir. de 5 de outubro de 1992, a
concessão outorgadà à Rádio Globo· Capital Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) n.a cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art 2° Este Decretei Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto, 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 palavra, encerro a
discussão.
Emyotação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vài à promulgação.
O SR. PR'E~IDENTE (José Samey) -Item 10:

a

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N 2 45, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo .n• 45,
de 1996 (n• 190/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da RÁDIO CHAMONIX LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, •a•, do Regimento lntemo, designo a nobre Senadora Regina Assumpção para prolerir ·parecer em substituição à Comissão de Educação.
A SRA. REGINA ASSUNÇÃO (PTB-MG. Para
emitir parecer)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1996 (n 2 190, de
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1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova ooncessão à Rádio Chamonix Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em •
onda média na cidade de Mogi-Mirim, Estado de
São Paulo.
·
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1<.21 O,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato oonstante do Decreto
de 14 de dezembro de 1994, que· renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art 49, inciso XII, combinado oom o§
1° do art. 223 da Constituição Federal.
·
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Chamonix Ltda.:
Cotas de Participação
Nome do Sócio Cotista
· 4.500
Genezie Domiciano Teodoro
Maria Lúcia Fénrarini de Abreu Sampaio .
4.500
Total de Cotas
9.000
. O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação lnfor'mática da Câmara dos Deputados, tendo- recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Rocha, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucionaí e vazado em boa técnica legislç.tiva.

e

11- Voto do Relator
. O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 45, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Chamonix Ltda. atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O parecer é favorável.
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Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
·
Em discussão 6 projeto. (Pausa.)
Não ha~~endo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 45, DE 1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola Bello Parga- Bernardo Cabral- Carlos Patrocínio Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Elcio Alvares Epitacio Cafeteira - Fernando Bezerra - Franeelino
Pereira- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - João
França -,Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José
Agripino :.. José Bianco - José Eduardo Vieira· José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Arruda -Júlio Campos- Lucfdio Portella- Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Regina AsSumpção - Roberto Requião- Romeu Tu ma- Ronaldo Cunha Lima- Teotonio Vilela
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
ABSTf=M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra- Laura Campos- Marina Silva- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votaram
SIM 45 Srs. Senadores.
Houve 6 abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que será lido pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
PARECER N' 481, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 45, de 1996 (n' 190, de
1995, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto legislativo n• 45, de 1996 (n'
190, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro- •
va o ato que renova a concessão da Rádio Chamonix Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mogi-Mirim, Estado
de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. -José Sarney, PresideJ'Ite- Ney Suassuna, Relator - Odacir Soares - Renan Calheiros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N' 481, DE 1996
Faço sabe que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, .
, Presidente do Senado F~deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento ·Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Chamonlx Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonõra' em
onda média na cidade de Mogi-Mirim, Estado de S1ão Paulo.
O Congresso Nacional decreta:Art. 1° É aprovado o ato a que se retere o Decreto sin•, de 14 de
dezembro de 1994, que renova, por dez anos, a partir de 17 de agosto de 1987, a concessão à Rádio
Chamomiz Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Mogi-Mirim, esta de São Paulo.
Art. 2o ESte Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicaão.
Parecer n' 481, de 1996
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 11:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLA11VO N° 47, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno)
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Projeto de Decreto Legislativo n• 47,
de 1996 (n• 206/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Lida.
para- explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de
Brasflia, Distrito Federal.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art 140, •a•, do Regimento lntemo, designo o nobre Senador JoSé Roberto Arruda para proferir parecer, em substituição à Comissão de Educação.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores,...

1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legi_slativo n• 47, de.1996 (n• 206, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio Globo Capital Lida
para expiorar serviço de radíocflfusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Brasma, Distrito FederaL
Por meio da Mensagem Presidencial n• 591,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso-Nacional. o ato constante do Decreto
s!n• de 26 de junho de 1994, que renova a concessão para exploração de canal de radiodifusão de
sons e imagens, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223 da Constituição
Federal.
É a seguinte a composição ácionária do empreendimento Rádio Globo Capital Ltda.:
Cotas de Participação
Nome do Sócio Cotista
Roberto Marinho
14.627.952
Rogério Marinho
1.828.494
Luiz Paulo Jacobina
s:la Fonseca Vasconcelos
1.828.494
Total de Cotas
18.284.940
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável do seu relator, Deputado José Jorge, e aprovação l!nânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado José Genoíno.
11 -Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
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concessão, permissão ou autonzaçao para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe-·
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo n•
47, .de 1996, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando
caracterizado que a empresa Rádio Globo Capital
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de
decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
... . _
'
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto.
O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, a emissora hoje não tem
mais o nome de Rádio Globo e a concessão pertence à Radio CBN.
Ao mesmo tempo em que se deve saudar a
existência de uma rádio - para usar um expressão
norte-americana muito precisa - ali news, ou seja,
uma rádio 24 horas por dia, mantendo a informação
como sua matéria-prima, encaminhamos o voto favoravelmente. Eu gostaria de lembrar que há um
fato na Rádio CBN a ocorrer no Rio de Janeiro que,
a meu juízo, deveria merecer a atenção não apenas
da Organização Globo, sua proprietária, mas do próprio Ministério das Comunicações. ·
As Organizações Globo possuem, no Rio de
Janeiro, três canais de rádio: a Rádio Globo - excelente, por sinal, como emissora popular -, a Rádio
CBN e a antiga Rádio Mundial. Há dois anos, esta
última, por razões de déficit, deixou de ir ao ar e
passou a retransmitir o que se fazia na Rádio CBN.
Atualmente, no Rio de Janeiro, essas organizações
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usam 2 canais de rádio para apenas uma emissora.
Creio que esse tema deve ser med~ado. Em primeiro lugar, pela proprietária, que, acredito, tem condições técnica$ e financeiras para não se utilizar de
dois canais, comandados pelo mesmo concessioná. rio, que se utiliza de uma única sigla para fazer as
mesmas transmissões numa mesma cidade, quando
o certo é criar - cornó foi feito com a CBN - uma
nova proposta de rádio. Dessa forma, o Rio de Janeiro tem duas rádios CBN, sendo que uma em
860kHz e outra nos 1.180kHz.
Acredito que o Senado não deva deixar de interessar-se pelo tema, porque a organização é suficientemente apta e competente, razão pela qual encaminho até a votação com louvor, no caso da Rádio CBN. Mas deve ter ela mesma o cuidado, e também- o Governo, o Ministério das Comunicações,
para que não haja esses privilégios de manter-se um
canal de rádio aberto para retransmitir .uma emissora
que já está no ar, quando o espectro radiofónico brasileiro af está a necessitar do mesmo talento dessa
organizaÇão, para - quem sabe - uma nova proposta de radiodifusão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua
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.)

Senado Federal
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N"
47, DE1996
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Arlur da Távola BeiJo Parga - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobãq - Elcio Alvares - Emflia Fernandes
- Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto
Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - íris Rezende - Jader Barbalho João França ..:. Jonas Pinheiro - Josaphat MarinhoJosé Agripino - José Bianco - José Eduardo Vieira
- José Fogaça - José Jgnácio Ferreira - José Roberto Arruda- Júlio Campos - Lucídio Porte lia- Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda Nabor Júnior - Onofre Quinan - Osmar Dias - Ramez Tebet- Regina Assumpção...: Roberto Requião
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- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Valmir
Campelo- Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Ney Suassuna.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
'
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Marina Silva - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 47 Srs. Senadores; e Não 1.
Houve 6 abstenções.
Total: 54 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário, em exercício, o Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
PARECER N2 482, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
RedaçãÓ final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 47, de 1996 (n• 206, de
1995, na Cãmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n" 47, de 1996 (n"
206, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Globo Capital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televísão) na cidade de
Brasma, Distrito Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Relator - Odacir Soares - Renan Calheiros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 482, 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 ato que renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda. para explorar serviço de radiodifusao de sons e imagens
(televisão) na cidade de Brasma, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto srn•, de 26 de julho de 1994, que renova, por
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quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a
concessão outorgada à Rádio Globo Capital Lida.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Brasflia, Distrito Federal.
Art 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Ney Suassuna, pela ordem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar que o
meu voto foi registrado de maneira incorreta. Meu
voto foi 'Sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senador Ney Suassuna registra que seu voto foi 'Sim'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação a redação-linal.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 12:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 51, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 51,
de 1996 (n• 216/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Terra Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, "a", do Regimento lntemo, designo a nobre Senadora Regina Assumpção para proferir parecer em substituição à Comissão de Educação.
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A SRA. REGINA ASSUNPÇÃO (PTB-MG.
Para emitir parecer.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Rrojeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996 (n" 216, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Terra Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
'
Por meio da Mensagem Presidencial n• 711,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n• 601. de 15 de agosto de 1994, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 12 do art 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do em• ,
' preendimento Rádio Terra Lida:
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
Marcos Vaz de Melo
7.500
Paula Jaoques
7.500
Total de Cotas
15.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo
Heslander, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
conces;;ão, permissão oU autorização para que se
executem serviços de radiodffusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL n• 51, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
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solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Rádio Terra Lida. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, opioamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua imediata apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os ·srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
(Procede-se à votação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 51, DE 1996

.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Artur da Távola BeiJo Parga - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio Casildo Maldªner - Coutinho Jorge- Edison Lobão
- Elcio Alvares -:- Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira - Fernando Bezerra - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho João França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho .:.
José Agripino - José Bianco - José Eduardo Vieira
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Lucídio Portella - ~ Lúcio Alcântara Marfuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Onofre Quinan- Osmar Dias- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - José Eduardo Outra - Laura Campos- Marina Silva- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votaram
SIM 41 Srs. Senadores.
Houve 5 abstenções.
Total de votos: 46.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. RENAN CALHEIROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V.
Ex• tem a palavra.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex" registrasse o meu voto favorável à matéria
•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Senadores Renan Calheiros, lris Rezende, Francelina
Pereira e Carlos Wilson 1ambém votaram "Sim" •. ,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final, que será
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu Tu ma.
~ ~ É lido o seguinte:

PARECER N2 483, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 51, de 1996 (n• 216, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996 (n"
' 216, de 1995, na Câmara dos Deputados),. que-aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Terra Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de agosto
de 1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassunã, Relator- Odacir Soares - Renan Calheiros Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N 2 483, 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, pro~
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N°

, DE 1996

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Terra Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 É ~aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 601, de 15 de agosto de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 8 de agosto de 1990, a permissão outorgada à Rádio Terra Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. ~
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O SR. PRESIDENTE (José .Samey) - A Presi·
dência lembra aos Srs. Senadores que haverá sessão do Congresso Nacional às 19h30min.
Aprovg~do o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discússão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
- Passa-se à apreciação do Requerimento n•
848, de 1996, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Decreto Legislativo n• 76.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A apreciação do Requerimento n• 849, de 1996, lido no Expediente, de .au1oria do Senador Valmir Campelo e
outros Senadores solicitando realização de sessão
especial.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
do Senado neste instante para relatar um assunto
de suma importância para a administração desta
Casa. Trata-se da reportagem do jornal o Correio
Brazlliense, 'O fogo pode pegar". É uma advertência que o principal jornal de Brasflia faz:
'Alerta geral: o clima é de preocupação. Administradores, sfndicos, porteiros,
moradores e lojistas estão empenhados em
regularizar as condições de segurança e
prevenção de incêndio nos prédios públicos,
comerciais e multifamiliares do Distrito Federal.
Querem evitar a repetição aqui das recentes tragédias que aconteceram em um
shopping center de Osasco (SP) e na
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maior favela da capital paulista, Heliópolis,
que, em conjunto, deixaram um saldo de
quase 50 mortos.
Com esse objetivo, o Corpo de Bombeiros realizou entre os dias 1O e 14 desse
mês, a Grande Vistoria - a maior operação
do gênero aos 140 anos de história da instituição, fundada no Rio de Janeiro. Mais de
15 mil edificações foram vistoriadas por
1.252 soldados, cabos e oficiais.
A vistoria .constatou a s~uação mais do
que precária de diversos prédios. Alguns
ediffcios bastante conhecidos entraram na
lista negra.
O Anexo I do Senado Federal, o Shopplng Center Venâncio 2.000, os Ministérios
do Trabalho, da Justiça, os Ediffcios Maris·
tela, Antônio Venâncio da Silva, JK, Márcia,
Central, Ceará, Oscar Niemeyer e Gilberto
Salomão (esses últimos localizados no Setor
Comercial Sul) fazem parte dessa lista. Não
são os únicos.
A Secretaria do Planejamento, a Papelaria Asa Sul '(Setor Gráfico), o Conselho Federal do Ministério do Trabalho e o Ediffcio
Casa São Paulo e vários prédios residenciais também são considerados 'barris de
pólvora' que podem explodir a qualquer momento.
Na Superquadra 107 Sul, os problemas constatados pelos bombeiros do Distrito Federal no Bloco E são graves, inclusive
com uma irregularidade incomum: mangueira de incêndio dentro dos próprios apartamentos dos moradores e invadindo áreas
comuns do prédio.
Irregularidades como essas poderiam ser reparadas há tempo".
Por isso, a maior gravidade sobre a qual advirto a Mesa do Senado Federal é com relação ao item
que diz: 'Perigo no Senado', que passo a ler:
•A Grande Visto ria foi lançada no dia 7
último, no prédio do Anexo 1 do Senado Federal, o mais alto de Bras ma- com 28 andares - e um dos mais antigos. Tem 36 anos.
O prédio foi escolhido para o infcio da
campanha justamente porque em 36 anos
não passou por uma reforma. Mais de 600
pessoas trabalham no Anexo 1 sem ter noção do perigo de incêndio que ronda o prédio. Outras milhares de pessoas transitam
ali diariamente.
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A estrutura do Anexo 1 é de madeira.
O chefe do Setor de Prevenção de Acidentes do Senado, Rubens de Araújo Uma,
acredita que o prédio sofre perigo de incêndio 24 horas por dia.
As escadas dos bombeiros só chegam
ao 12" andar mas são 28 andares. "Isso
mostra a nossá insuficiência e incapacidade
de atender as emergências", diz o Coronel
José Rajão Rlho, Comandante do Corpo de
Bombeiros.•
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberatiya otdinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Às 15h30min
-1PROJETO DE RESOI,..UÇÃO N• 82, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 785, de 1996)

Neste instante, quero dizer que, na qualidade
de ex-Primeiro Secretário do Senado, providenciamos, na ·Mesa passada, sob a gestão do Presidente
Discussão, em turno único, do Projeto de ReHumberto Lucena. um projeto de reforma do Anexo I
solução n• 82, de 1996 (apresentado como concludesta Casa, que agora é alvo da manchete do jomal
são do Parecer n2 445, de 1996, da Comissão de
Correio Braziliense, que adverte sobre a possibiliAssuntos Econõmicos), que autoriza a República
dade de um incêndio de graves proporções naquele
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
prédio, podendo matar mais de mil ou duas mil pesexterno junto ao Banco Internacional para Reconssoas.
' trução e Desenvolvimento - BIRD, no valGr de treSr. Presidente José Samey, como ex-1 2 Secre- ·
zentos e cinqüenta milhões de dólares norte-ameritálio do Senado e atual vice-Presidente, solicito descanos·, cujos recursos serão destinados a financiar,
ta Casa providências urgentes no sentido de realiparcialmente, o Projeto de Reestruturação e Deseszar-se a licitação para reforma do Anexo I do· Senatatização da Rede Ferroviária Federal S.A. do, antes que algo de grave aconteça. Este assunto
RFFSA, do Ministério dos Transportes e do Consejá foi debatido na Mesa Diretora e agora é manchete
fh? Nacional de Oesestatização- CND.
do Correio Braziliense, que adverte sobre o incêndio que poderá ocorrer a qualquer instante naquele
-2prédio desta Casa.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 161,
Não quero, pois, estar ligado a qualquer irresDE1995
ponsabilidade, como membro da Mesa, por não ter
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
advertido este Plenário, esia Casa e, em especial, a
do Requerimento n2 1.403, de 1995)
Mesa Diretora. Solicito também ao Sr. 12 Secretário,
Votação; em turno único, do Projeto de Lei do
Senador Odacir Soares, que coloque em publicação
Senado n° 161, ·de 1995, de autoria do Senador
o edital de licitação para reforma do Anexo I do SeJosé Eduardo Outra, que altera a Lei n• 8.031, de 12
nado Federal, antes que seja tarde ou que uma trade abril de 1990, e dá outras providências, tendo
gédia ocorra, matando centenas - ou até milhares Pareceres
de pessoas que transitam diariamente naquele pré: sob n• 443, de 1995, da Comissão de Assundio. São vinte e oito andares, e as madeiras deixatos Econômicos, tavorável, com votos vencidos dos
das por ocasião da construção de Brasma, há 38
Senadores Jonas Pinheiro e Vilson Kleinübing;
anos passados, ainda estão colocadas naquele pré- de Plenário (em virtude do Requerimento n2
dio apenas tampadas com uma cobertura de gesso
1.149, de 1995, de audiência), em substituição à Coque é um produto de alta possibilidade de incêndio.
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, RelaPortanto, a minha advertência fica nesse sentido, e
tor. Senador Ronaldo Cunha Lima, pela constituciotenho certeza absoluta que o Sr. Presidente José
nalidade e juridicidade da matéria; e
Sarney e todos nós da Mesa Diretora iremos priori- sob n• 345, de 1996, da Comissão de Servizar.
ços de Infra-Estrutura (em virtude do Requerimento
Há verba disponível no orçamento desta Casa
n• 428, de 1996, de audiência), favorável, nos terpara essa importante reforma. É bom que ela seja
feita com urgência para evitar um trauma maior em ·
mos de substitutivo que oferece, com votos vencidos
dos Senadores José Eduardo Outra e José Bonifátermos de gravidade por ocasião do possível incêncio.
dio no Anexo I do Senado Federal.
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-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°22, DE 1996

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 22, de 1996 (n• 41191, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao
parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição Federal
(Criação de municípios), tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 23, DE 1996

_ Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emend~ 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 (Inelegibilidade), 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.

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 30, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n• 700, de 1996)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 30, de 1996 (n• 233/95,
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que modifica o artigo 34 e o Título VIII, Cap~ulo III, Seção I, da Constituição Federal e o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Reforma da educação), tendo
Pareceres sob n•s 418 e 454, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1° pronunciamento: favorável, com emenda n• 1-CCJ,
que apresenta; 2' pronunciamento (sobre as
emendas n•s 2 ·e 3 de Plenário): pela rejeição das
emendas, vencido o Senador José Eduardo Outra.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 124, DE1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 124, de 1992 (n' 636/91, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 6' da Lei
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n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, tomando inexigfvel, antes da decisão terminativa do recurso interposto à Comissão Especial de Recursos dq
PROAGRO, a dívida oriunda do crédito rural, tendo
Pareceres sob n•s 303, de 1995, e 287, de
'
1996, das Comissões
- de Assuntos Econõmicos, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta, com voto, em separado, do Senador José Eduardo Outra; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania (em virtude do Requerimento ~ 750, de 1995, de audiência),
favorável ao Projeto, e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Assuntos Económicos, com voto, vencido em separado, do Senador José Bianco.

-7EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N° 78, DE 1992
Discussão, em turno único, das Emendas da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1992
• (n• 4.018193, nâquela Casa), de autoria do Senador
Maroo Maciel, que dispõe sobre a arbitragem, tendo
Parecer favorável, sob n• 458, de 1996, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-aPROJETO DE LEI DO SENADO
N° 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso n• 5, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 29, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, que
institui eleições diretas para os suplentes de candidatos ao Senado Federal, tendo
Parecer sob n• 344, de 1996, da Comissão
- de Constituição Justiça e Cidadania, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Jefferson Peres.

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 83, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 83, de 1996 (apresentado como conclusão do Parecer n• 446, de 1996, da Comissão de
Assuntos Económicos), que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de até trezentos milhões de dólares
norte-americanos, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD (Projeto de
Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde- REFORSUS)
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(Levanta-se a sessão às 19h16min.)

ATA DA 125• SESSÃO NÃO-DEUBERATIVA,
EM 26 DE AGOSTO DE 1996
(Publicada no DSF, de 27 de agosto de 1996)

RETIFJCAÇÃO
Na Ata, à página 14865, 12 Coluna, na designação da Ordem do Dia da próxima sessão:
Onde se lê:

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N 2 31, DE 1994
-

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos
do art. 64, § 2•. da Constituição Federal,
combinado com o art 375, ylll,
do Regimento Interno)

Proletu de Decreto Legislativo n• 31, de 1994
(n• 325193, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural SIC Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora. em freqüência modulada na Cidade de Mandaguari, Estadõ do Paraná.
(Dependencb de parecer da Ganissão de Ect o:ação.)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 77, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 77, de 1994
(n• 378/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Rádio a Voz do Vale
Paranapanema Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°163, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 64, § 2", da Constituição Federal,
combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
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Projeto de Decreto Legislativo n• 163, de 1995
(n• 126/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio.
Globo SIA para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
'
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
· ·

. -4PROJETO DE DECR~O LEGISLATIVO N°172,
DE 1995
(Incluído em ·ardem do Dia nos
termos do art. 64, § 2", da Constituição
Federal, combinado com o art 375, VIII,
do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 172, de 1995

(n" 151/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de
, Ponta Grossa Uda. para explorar serviço. çje '!ldiodifusão ··sonora em onda média na Cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná.
(Dependendo de _parecer da Comissão de Educação.)

-5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 185,
DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § ZO, da Constituição
Federal, combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 185, de 1995

( n" 105195, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de ltaiópolis Lida. para explorar serviço de radiodifusão ·sonora em onda média na Cidade de
ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 6, DE
1996
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2 2 , da Constituição
Federal, combinado com o art 375, VIII,
do Regimento Interno.)
Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1996 (n•
156/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio ln-
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dependência de Salto do Lontra Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em- o_n~ méq_ia na
Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)

-7PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 14, DE 1996
{lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2", da Constituição
Federal, combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
Projeto êe Decreto Legislativo n• 14, de 1996
(n' 171/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato quê renova a concessãO outofgaâa à Rádio 1V
Do Amazonas SA. para explorar serviço de radiodi·
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.
(Dependendq de parecer da Comissão de Edu-

cação.)

-aPROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N'17, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2". da Constituição
Federa!, combinado com o art. 375, VIII,
d9 Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1996
(n' 139/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e
TV Umbu Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão) na cidade de Passo

Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 25, DE
1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2', da Constituição
Federal, combinado com o art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1996
(n' 162195, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a _concessão outo_rgada à Rádio
Globo Capital Lida. para explorar serviço de radiodi·
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)

-10PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE
1996
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(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1996
(n' 190/95, na Câmara aos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Chamonix

Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Mogi·Mirim, Estado de
·
São Paulo.
(Dependendo de parecer dá Comissão de Educação.)
-11PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 47, DE
• '
1996
{Incluído em Ordem do Dia nos

termos do art. 353, parágrafo único,
· do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de 1996
(n' 206/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Gl~bo Gapital Lida. para explorar serviço de radiodi·
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de

Srasnia, Distrito Federal.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu-

cação.)
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 51, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno}

Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996
(n' 216/95, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Râdio
Terra Uda. pára explorar serviço de radiodifusão sonora emo freqUência modulada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação.)
Leia-se:

ORDEM DIA DIA
Item único

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE 1994
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto da Lei da Câmara n'73, de 1994 (rf'
3.701193, na casa de origem), que inslitUi o C6ãtga de
Trânsito Brasileiro, (apresentado pela Comissão Especial
como conclusão de seu Parecer rf' 415, de 1996), tendo
Parecer, sob n' 467, de 1996, da Comissão Especial, sobre as emendas apresentadas no turno suplementar.
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Ata da 128!! Sessão Deliberativa Ordinária
em
28. De Agosto De 1996
.
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, E mandes Amorim, Eduardo Suplicy,
Ney Suassuna e Carlos Bezerra ·

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE.
PRESENTES:
Ademir Andrade- Antônio Carlos MagalhãesAntônio_ Carlos Valadares - Artur da Távora - Bello
Parga - Benedita da Silva- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson câsildo Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro
- Edison lobão- Eduardo Suplicy- Élcio AlvaresEmma Fernandes- Epilácio Cafeteira- Emandes
Amorim - Fernando Bezerra - Francelina Pereira Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda Gilvan~rges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - rns Rezende - Jader Barbalho- João França- João Rocha- Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino- José Bianco- José Bonifácio -José Eduardo
..: José Eduardo Outra - José Fogaça - J<-sé lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey José Serra- Júlio Campos - Júnia Marise - lauro
Campos - lucfdio Portella - lúcio Alcântara - Marina Silva - Marfuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor

.Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Quinan- Osrnar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebel - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Req4ião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha lima - Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir Carnpelo Vilson KJeinübing- Waldeck Omelas.
O SR.. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 72
Srs. Senadores. Havendo número regimeniar, declaro àberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos:
o
Secretário em exercício procederá à
leitura do Expediente.

sr: ,.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 57, DE 1996-COMPLEMENTAR
{N° 92/96-Complementar, na Casa de Origem)
Dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre operações relativas à ·circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1°. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir o

imposto sobre operações

relativas à

circulação
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sarviço:~~~

do moreadori:as o sobra p:restaçbas cko
.into.r.t~tadual

.:1111 in.iei~aa

:as opor:açõos • as prostõl.çàGs

o

.iltrt. 2•.

impo:~~~to
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inclu.siVG

próp.rio

prostaç:<}cls

do

:alimont:açáo

ostab4.le~e.imGntos

do

sotviço.s

int1n:muniei~l,

~.s.s.lo,

rweepçio,

:a

rv o"irvi.Ços

a

a~pliaç.lo

nlo

~tãne1a

do

n:atu:=-.:~za
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Mun::.eipl.o,.,

rQ.s.salvad.a.s

as

por

e~.st.a.beloeJ.monto

de

via,

do

a

transmissão,

co=:p:=-. .ndido:s

na

t'iduei:á:=-ia em çara.ntia,
Oltl.

t:=-ibutária

opcu:-a~a

IX -

a

tr.an.sforéneia
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doc:orro"'n.to.s

do
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c:omp<tt6n=a

opon.Ç:õos

VII

'transporto
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ro::noeimento do moreadoria.s com prostaç:lo de

do qu;alquo:=- !1.õl.tuno:za do quo doc:ornt.

do bcms móveis
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.sinistro pa.rõt.

.sogurado:=-as.
Equip&r:a-so ia opor:açõe.s do quo

, Pariçrafo único.

t.r&b. o ineho I:I :a .s:aida do mareãdor;a :roalizad:a com.·.; r~

Munieipio•,

quando

m~trcadori'!'.S

a

I

a

:s~o

-

=
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estaboloe11110nto,. a:ssJ.m

a~icávo~
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do
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III'

sobro

o
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interestadual e
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o:aabu:stivol.s
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a

ont.:::ad:a,

no

dG3tulado:~~

do=rontos
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t.orritórl.o do

inelus.tvco

o ça:E0$0:5 dule

não

imposto

intormuniCJ.pal o do

c:omun:~.eaçào,

ainda que

dilo

E-sbdo

ao

a

po11soa

oporaçàes
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;à

-

importo moreadoria:s d.o exte:=-.tor, ainda quo :t.s
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ondo

I

Estado
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à
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--.

no oxtorJ.o::;

potróloo,

411

eom babitualidade ou om volume que
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operações o a.s p;ro.st:aç:Qo• so ini=om no extorio.t".
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-

dcos~t:i.rio,

"'incl"u:s:~.vo

IU!lprll&a;

IIICisnta

ainda qu.ando

sobro o sorviç:o prestado no oxt:onor ou eu)a

II -

oxpo~tadora,

COillllrCJ.al

~tntdi.rlg:s ou outro oat.abaloeJ.monto da

oxt:er:~.or:

p:rostaç:io se tonha

o

CQmO

compl-ntar

tamb4m:

ont.r:ad.ll.

por pos:soa fisica

prosbdo no

loi

inc::~.dot

S l'", O ilitpQsto

~

qualquer

similares;

do eo:rtUnic;açi.o do qualquer n:aeurou;

v - fo::no=manto do

ol6tric:a.,

do

sGrv:~.ço

VI - opo.ra~s do qualqu111:=- naturozõJ. do quo doeorr-a

serviço• .sujoitos :ao l.mpo:llto sobre serviço•, de eompel:ênc:ia

oxtorior:,

do

o

Kunicipios;

~

sa.l.da,

loi eomplGmOnta:=- como sujGl.to ao imposto sobro

CU!!

de

c:.rodor

.r.pootiçio o a

:auto.r_ da

dot'im.do
.se.z:'V1ç:os,

ci.reuLaçio

;à

fo.rnoaeill'l4tnto

ba.res, .rostaur.antes o

Qlll.

no oxto:dor.

rolativ:as

o

aind<l qug.

ineida sobro:

opon.<;aos
mo.reado.ri;a,e,,

de tran.sporto

çomuni~ç:ão,

o intGnnunieip:al o dO
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II

ctestJ.:ta.tir:~.a

scoja

-

serviço

do

pro:stado

no

oxtorio:=- ou cuj:a prestação sa to!'lha :~.nic::~..ado no extor1.or:

intoresb.dll<I.J..:J,
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prestaç:6os qua do.stl.nQIIl .bens e
.localizado

sorviç:os a consumidor J::inal

E3t.a~,

outro

lllrl

que

.soja

do

eont:r::ibuintQ
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Mt.... SI'"..
t:cibutár.:i..a

.o~ei.fieo-·cr.lGb~®

iq:>ollto.
~·- A atl:"ibuição de restx~nsabilidado da:t;<-sa-;i. em

5

tr:z.but.a.l:'i:a,
i~to,.

do

substitui~o

S0
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base

A

•

como
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C'ato
no

bQm
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dg.

ei.lc-.llo,

parll
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oparaç6as

conc~tanta$,

'oU
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o
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S

"'
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proc:l.u.;:âo ou import.açio

..,
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final.

o

operaç:e..:s

l.nterost:adl.lai=
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•

as
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opc~ração

_na

dravJ.do
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Art. 10. É a•soguraclo ao ccmtribuintQ sub:llltl.tuiclo

f

direito i. rastituiç:ào do val.or do impo.sto p.aqo
corrG~spondQntG

da substi.tuiç:io td.butiol:'ia,

5 1°.

po~ fo~

ao fato

ger;adQt'

o

pgdido

objoto do podido,

S

2°.
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fins do sub.:r.tituiç:5.o trJ.but.iri.a, 4 o re!"lllric:ic pl:'QQO por ol111
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I!IIIISDIOS
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'l':eat::o.ndo-se de

dQ

que tonhlU!I. como drastinaUrio consumidor final, o

anterior,

dQ

aa--i;a.ida sub.scaqCutntlll pox- o1o pl:'OIIIQVida, ainda

S 2'".

opcano;:.io

oU d.l.stl:'ibuidons da

intcarnas

ou

I!Mireadori:aos do quo trabm os

~or

da .cmtrad.a ou rcacabimonto da me-J:"=doria ou

I I ·;..

r111alizar

rocoJ.himclnto ao Estado onde dQV;;t ocor:rer essa oper;ação.

havonda

.imposto devic1o pelas rot"erida.s oper;ao;:i5e.s ou pre.staçõ.s será
-

contrWuintill'

da

prtti=do

tr::.but..ir.ia

paço polo rctsponsáVGl, quando:
I

quca

pra sumido quo llc5.o sg r-ealizar.

às opez:a.ções ou pJ:'QstaçOes subseqi:ontas.

S 1°. Na hipótose

OPQJ:"aç:ôa~

na•

ült::.ma oporaç;io,

imposto

i:n.termeclii.J:"io;

Q

pelo pagamanto do impo.:sto,

subsaqüantos, obtida polo somatór::.o elas parcelas .SGqU.intes:
;a)

do acordo

incluo.ivo
lubr.i.fic::antes,
o;:asoso.s dale del:'i:vados, em relaç:.lo

à.s cmtpl:'ctsai goraclor;as

-

Qrulrgia alVtrica,

prgço

contJ:ibuinte substituido;

dQpondar~

âs opcu:aç:ÕIIIS- sub$eqtlontoa;

na

:r:ob.ç.ão

pr.õ:~.tieado J)QlO

realiz:t.da

cont.J:ihuinte

combustiveis liquidos
II

outro por ela indicado.

or;uu.

tributiu:·i;a, :seri:
om

prosb.ç:i.o

a. ont,:ada

~irante

estabolecimcanto do
Al:-t.

inelu:~.-se,

:sub:Jtitu~ção

do

regir.le

5 1'". A rasporusabilidado a qua .so ra.farg o art., 6'"
ao

sub.stitu:J.çlo

do

PQl08 E:sbdo:s intolua:s,ados.

7'". Para C.t'a.i.to dGt exi9inc:z.;,. do imposto por

Art.

QQrador

acto~o

A

OJ)Qraçõoa intgrostadua:z.s

es;z

;a)

.ros~ns.ivol,

Q:

tratomd.o-so da :ngreadoria Ol.l bam:

-

o

do

e.stabolecimGnto

ondQ

sca

Qncontra,

no

momento da oeo::J:"iincia do fato ge:z;oador;

S 3°. Existindo p:reç:o f'inal a eon.sumidor .Sil90rido

~neontre,

bl ond'!' s;,

quando am .sitl.lação irrgqular

polo fabric:anto ou importador, podor.i a lQi estabalQccu: eomo

pol;a f'alta do doCUI!Ientao;::io fiscal ou quaedo ;aC:Qmp;mhado dlll

baso do c1al<:ulo estG proço.

dQ=;,Dtao;:.:i.o

4 °.

5

in=so

do

I:r

usualmanto

A

margem a
sQrá

~1.1e

prao-ticado.s _no

lev.antamonto,
.info:rno..açõe.l!l

ainda
e

q!.l0

outl:'o<l!

GUG

so

rof'Q~III

a

esta.belo=da com base
mercado
por

=nsi<:laz;oado,

amost.:z::agem.

elemootos

ou

!"ornéci<:lo.s

e do

ali no a
e:n

preço"

cl

por

proprictd..ado,

obt;:~.dos

atravéls

p-or

de

pol'lderad..a

do.:s p:;oç:os

coletados~

d<~~vondo

os

S

SD.

o

1mposto

a

d)

pa90

por

cüf'carença

•ntx:e

o

valor

re.sl.ll t:.af:ltlill

da

po~

importado

do

exter.J.ox:,

o

do

~.stabeleelmento

q!.l.ando não

do

ax.tQZ'J.Or,

o

do

domic.il.io

do

<:tstabGlee:~.do;

su.bsti tu1ç::!lio
t")

tl:J.but:ár1a, na hipQt•u• do l.nCl..i!IO II do c:.apae, correspondQrá
à.

o titulo que a :z::opresentQ, de m111readorl.a

1mo;tat'tado

o)
adqu;~.rante,

ser

01l

ondo ocoz;-:::-ar a ontrõl.d.lt. .:!isJ.ca!

o;ritêrio.s p:J.:i:a

su;a. fixaçS.o "er provi5t:Os em leJ..

legislação

elo adq!.lirid.a no Pais e q!.le pox- ala não t.onha. tr:;msitado;

entidadés

repl:'o.sant;a.tiva>l! dos respectivos .sotore.s, adotando-.t'le ;a. mâdia

a

inidõno::o.,

trihl.ltiriã:

apli=ç:;\o

al.iquota prlllVi5ta para a.s Qparaç:óos ou pJ:"estaçõea

da

;~.nterna.s

do :Catado de dgstJ.no sobrG a respectiva. base de c:ílculo o o

do

<OquQlG ond.e seJa ='ll'ali:o:ad.a a lieitaç:IIo, no <:aso

arrem3t.õ1.c;:ão

dl!l

mQrcadoria

;~.mpoJ:"tada

GrxterlOJ:'

do

a

apl:'G&nd.ida;
do

ol

valor do imposto dQV,i.do pela ope=ç:lo oi.t prestação própri:a

adq.J.i :Ninto,

do .sab<l! tJ. tu to.

intoro,t.;aduais

inelu,..ive

E.stado

onde

oon.s=idor

gst;~.vor

final,

local;~.z:ado

nas

operações
petl:'õleo,
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lubrit'iean.tou

o

eombustivois

clori~dos,

c!olo

quando

nlo

-doatinacloa à induatr.i.alizaç:ào ou à eomareiali:z:açJio;
nlo-conndo~do

ativo t"inanceiro oa inst=umgnto

COIIIO

ser

proporc::~.onalmentG

do

dosombarqua do produto,

hipótoJSo do

captura d111 poixos, =•tic:oos o moluscos;

ao

outra

Munieipio

metad.o aos

sedct

da

eternais

do

MUnic:1pios,

às rGo:spG:~oetivas participaÇÕGs

s•.

.s
o

a

o

to::-:-itoriaill

n.a rororida iroa.

cambial;
ii

imputado

aa~locimento,

h) o do E:atzdo do ondo o ouro tGnha aido extra1do,

quando

adicionadQ

00421

a:z:JA:r:úm

gcu:al

a

Qu:ando

ln8rc;adoria
dcl~aito

para

ou

c:ontri.buinto,

:ror

Esbdo,

para

rQIIIQtidzl

t"ec:hõldo

do

próprio

postorio::-

súda

tr:u:zsporte:
a) onda tenha :u'lic:l.o a prestaçi.o;
b)
situaç:5.o

onde

so

irrogular

cancontro

p.;ab.

o

falta

transpo.:t:'tador,

quando

cam

do=ontaçào

f'isc:al

ou

c!o

Art.. _ 12. _ Considera-'• oçor:-1.do

contribui.nta, ainda qUII para outro estabolocJ.mQn<;;.o do mQ=o

tribuUria;

l.cagi.ola~o

c)

a.~~~lac:.i.monto

o do

dca!llt:z.natir.rio do sarviç:o,

titul.a:r:;
I:I

na hipótooso do J.nCJ.ao x:r:u do art. 12 .., para o.s .af'aitos do 5
outras

3• do art. 13;

o

.. III
dQpositada

a)

o

dca

som •

prasta~o

da

ilnaqom,

sca:.:viç:o

do

rot~.smi!lla.:l.o,

Olllisslo, trannu.11slo •

rad.iod±fus.lo

do

cmto~do

:aaaim

o

da

rcapoti~o,

~o;

da

tr.an=issãio

01.rmazém

Ql!l

fornaça

ficha,

e2rt\o,

og

assemelhados

c~

geral

IV

t.raUndo-so

da

prestados

sorv:~.ço.s

iniciados no oxtorio::-, o do ostaboloc-'.manto ou do doml.cilio

de

depósito

mer=cioria

fechado,

propr:~.Qdade

de merc.J.doria,

·

V

transporte

:ato

do

lrUlrr::3dorias

VII:
emissão,

a

:1."41c:obid;w.s 4111

regima do dopôsi to

-

p:-esta~os

das

transpo:eto

Para

ofoJ.to

desta

t.Q:z.

Complemli=nt:ar,

ou

do

torc:eiro,

juri.d1c:as oxorÇõlll'l sua/li
b41ll

b)

onerosas

ondo

:at.iv:~.clac!es

COinO

gm

pessoas

comp.:::aend.idos

est.õlbelocJ.~nar.to,-

:~.mpor_bdas

r::arite:- tempo:r:ãr::.o

opc~raçlo

gfatuada

de

Q

competoãnc:::z.a

datarminação

do

ou

prosta~o,

aduane:~.:-o

desemba:-aço

eacb.

comércio

da

moJ:'cadorias

;aquis:~.çio

import~==

do

mesmo

-

lubr:~.f:z.c:antes

em

~ul:anta

a

raspondem pelo e:-6ditc

na

captu:ea

tributário

de

todos
únic::o

hidralátr::.ea, c::ons:z.do:-am-so oco:-:-idas na tot..:t.lidad& da ãre:a
~r:eagans,

de

ou

da

entrada

no

torr:z.t6::1o

dovando mQtõlldo do valor

do

Estado

de

quando não dest1nados 2.

XJ:II - da utilização, por c:ontr:z.bu:z.nt.o, de serv1.ço
soa

tenha

:z.n~c:u.do

em

outro

Est.<~.do

e

não

asteJa Vlnculada a operação ou prest:aç:lo subsequente.

S l
pa:-ágr~~ofo

158 da Constj,tl.liçào E"oderal, as oparaçõos do u5inas

:alagada pelas :-gspect:z.v;,.s

públ.J.c:a

apreendida.:s

e combu.st.ivaJ.s liqoJ.J.dos e ga.sosos de:-:z.vados da

prestação

estabolecimontos do mosmo t:.itular.
do :z.nc:.:z.so I do

l.:z.c::z.taçào

exterior

do

c:or:~arc:z.al:z.~açlo;

CllJa

apl:~.cao;:.lo

me.:::cador:z.az

abandonadas;
XII

estabolecimunto

pescado;

Na

das

oneontrada

II! - c:ons::.c!o:-a-se tano.bõm ost.abaloc:z.monto aut.6nomo
no

do.s

como daflnJ.do na laJ. cotnplQII\Qntar

petróleo or::.undos dQ outro Estado,

usado

tr:z.but.i:-ia

do exterl..or;

• XI

da

pre~stação;

autónomo

na

X - do rQOQbimento, pelo destin:atárJ.o, de .semço

Utular;

4~.

serv:~.ç:os

p:rastado no exterior;

cons:z.dora-se c:o:no t..:t.l o local em qua tonha

moreadorJ.a ou c:ons::atada a

do

IX

fi.sieõJ.s

onde

:.mpo.ssJ.b::.l:z.dade

5

de

apliclvol;

rliCIIrc:ado:r:l.as, obso::vado, ainda, o .:sggu:z.nto:

IV -

no

Mllnieipios:;

ed.J.f:~.c:ado

estabglo=mgnto é o l.oe'lll, pn.V3do ou pUbl.1.co,

vui.culo

:z.niciado

rocgpç:So,

do compatãncia est.adual,
3e.

-

do

Munic:i.pios e eorn indieação oxpras:.sl!ll da :~.ncid~ncia do 1mposto

devo tor sua orio;om idqntif"iC3da.

II

final

de sarviç:oa:

ouro, qnand.o def'in:z.do como ativo .fin:t.nC:CIJ.r'O ou instrumonto

pormanonto,

sorviços de
do qualquer

a) não com;preend.idos na compat.ência tributin;a dos

S 2". Para os efoi to.11 da allnoa b do inciso :I, o

prôprio

p.:::e.staçio do
inte=unl.cJ.pal,

Vl:II - cio fornocimgnto da me:;-e;,.doria com prestaç:So
do

cont:ril:>uinto da t;stado quo nl.o o do depasit:i::-J.o.

S

da

~nic:aç:lo, f"Qit:a por qualquQr meio, l.nc::lus:~.v• a o;~o:-ação, a

S 1°. O disposto na alinea c: do inciso I nlo
às

do inicio
inta:restadual

ropetic;ào e a ampliação do comunicõlçào de qualqua:t:" nature:z:a;

do do11timatirio.

do art:.

t.orc,..:z.:r:o
am

extGrior;

d) ,..ondo 11oja cobrado o .serviço, nos demaia c;asos;

o

a

ou

IV - da tr.ansmi•do de

o do o.stabolacimant.o doat:z.nat&rio do SCI:t:Vl.Ç:O,

na hip6tose a para os e.foJ. tos 4o inciso X:II.:I dr:> :art. 12;

sido

011

bcabJ.~s

natureza;

com quo o :uu:viço 4 pago;

nio,

aliment:açào,

de

qo.talque~:r: es~ler:::~.mento;

ou do titulo quo a repra.sante, quando a ll".QreõJ.doria oC!io ,tiver

do oa~lOCl.II\Onto da conr::os.sioniria ou da

o

po.aniaii.onária que

c::ambi:~~l,

-

po:r:

'tr..onsitado palo aatabolocilliQnto tran=tonto;
b)

apl.iea

fornoeimanto

do

Estado elo tr.msmi tente;

gora~o,

aaq:>liação ca

-

mer~orias

r:ti: - tratando-!llo do prostaç!.o onoros:a oio so:t:Viço
dca comun.ica.;:5o:
sonora

fato 9G=dor do

- da s:lllda do morc:adoria do Oill~lec:irnonto do

r

qwmdo acorç>anhada da documantaçlo l.nJ.dênoa, como d.i.spusCir a

o

t:~Oir.onto:

il:rlposto no

fo:-

0

•

prestado

assemelhados,
l.mposto
usl.>â:::z.o.

quando

Na hipótese do :z.nc.:z.so vrr, quando o se:-v1 ço
medl.õlnte

paqamento

eon.sidera-se
do

f.:z.c:hõll,

oco:-:::z.do

fo.:::nec:.:z.mento

desses

f"ato

ca:~:tào

qerador

do

:z.nstr-tlll'lentos

ao
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hipóto~o

S 2". Na

.aduaneiro, a antrOfla,
i.m:po.t-tzdos _dD
:.apon!lávol
mocli;mto a

pt~lo

exterio:z:o

polo

seu

S 4". Na sai<:b. de -rcadoria para esta.bolociznento

do inciso IX, após o dosamba:z:oaço

depositirJ.o, da mol:'e:adoria ou bem

doveri

s11:e

da!JGmbar;;aço,

autorizada

polo

:s~nto

quo

outro E.stado, pertencente ao mo.smo titular, a

localizado -

ba••

órq.lo

so

Agosto de 1996

do ~lc:ul.o elo ~•t:o &:

:fará

I

-

ineidento no ato do

de::~pacho

aduaneil'o,

aüvo dispoaj.ç:lo

o

II

contririo.
I

13~

- na

II -

llóll.

n~

de ll'.e:readol:'ia p:navisb
v.~lor

do

III
intol:'astadual e

produzi<:b.,

~U.tltria-pri~~~a,

da

assim

material
nO.O

industrializadas, o seu

hipótose do inciso II do art. 12, o Vllllor

na-

-

morQdoria

da.

eusto

inciso.s J:,

da oporaçi.o;

do . . tabe.l.ctei.JIIonto

da ope:r:açlo, eol!lpX"eondendo marc;ado:z:'ia o .sarviço;
pr111stõr.~o

.11arviço

do

do

transporte

eorrento no zne:r:eado atacadista

prQÇO

\-

~tonte.

Nas opcar.açõo..

o

pre3taç34.s

intarestadua.is

entre e•'bboloeimento• &a eontribuintos d.i:fel:Ont.s, e~.so
ha'a :c'Gajust:o do valor clc:po.ls da romessa ou da pre-st.aç.;io, a

o do comunic:açlo, o preço do

inte;r;:mm:~.cipal

s•.

S

dife~nç:a_

sarviço;

fica

.sujei ta

imposto

aç

no

estabelecimento

do

ou do prestador •.

IV - no forneci:numto do quo tJ:"ata o J.nci.so VIII do

rM~atonte

a) o valo:.: da opg:raç:io, ma hipótGso da aline:a ;&;

ostral"logei.ra

• Art. 14. O praço do il!liPortaç::l.o expro.s.so em moCid.a

&rt. 12:

o

b}

preço

eor~te

moreadoria

da

taxa

ou

:fon~ecida

V

o

Villor

mercadori;a

da

ou

eonst.anta

btlm

dos

do<::umca~O$ da :Unportaçi.o, obaarva.do o clispo•to no art. 14;
b}

sol:>r~&

'

par.~.

:aduaneira

incisos I

·~~ervi.c;:o,

I

operaç.J.o

a.::rescido, 111111 for o easo, ela toclos

ra~cl.onados e0111.

VII -

l.ndu.str:Lali~:ados

impostos
e

i:l!porta~o

de

~&

-

IX

-

15.

-

do

oJ:'ot:~ovo

II

na hipótaso do inc::iso

-

o

preço

bem

FOB

-

o

preço

quo .se rafore<Q os

de cit.lCulo do impoa:to ú:

da mercadoria,

ou

'*eu

da

ou,

opa~:ação

a.stabeolecimemto

na

industrJ.õJ..l

à

comercial

à

<~~~sbbelec::imento

FOB

o

rametento saia c:omare:.a.nta.

12,

o

~put,

S 1...

XI:II do .llrt.

Pa.r3;

damais

aplicaç1o

dos

inei.sos

li

e

III

pelo

o

irnportàneias

pag-a.s,

como ·de.seontos ooneedidos

II -

do

SUCOS:SJ.~I"Iotet:

adotar-s.-i

est.atKtleÇJ.!'IIULto x-emot.llnte na

II - G--\r.llor eorresponder.to a:
ou d.Gbitad.a.s,

~e

corrente

:12,

:I --o mont.ante do próprl.O !Lnpost.o, eonstitu:~.ndo o
rll:!llpeetivo c:le.staque mera J.ndiOõJç:ào para f'iiis de controle;
e

nos

< r.M.tanu. seja :~.ndu.strial;

IIi

na hipOtesQ do inciso XJ:I do art.

ju~s

:~.mport:a~o.

vista, na venda a outros CQmOrciantes ou indu:strl.::t.l..s, c;o.so

S l.... Integra a base ela cilc:ulo elo :unpost.o:

reCtlbidas

ele

no znorc::ado ataOõJdistll. regiomtl, caso o remetente

vi.sta, caso

elo quo decorrer a entrada;

SG\1\]ros,

Na f'al..ta do valor a

o proço

da prestaçio no Estado de oriqern.

a)

do cimbio ati! o p.agamanto

~

mo.sma.

ilçosto

dovoluç:io po,.t.eríor .so

no morcado at:a=dist.a do local da

sua f'alta,

todas

da

cobradas ou d<abibcU.s ao adquirente;
openu;:~o

acrêa<:.lll'lo ou

pela

do

seja procluto·r, extrator ou gara.dor, inelu.siyg de anergia;

a Slla utl.li.zaçio;

aer•seido do valor dos

VI:I:I

.s~lar,

no =o:o elo inciso XI c!o art. 12, o valor da

produtos

nacional

lfiOOda

oi.leulo

VIII do are. 13, a

<111

a) quaisquar desposas adu:.nair.as;
V:I ":. na hipótese do inciso X do art. 12, o valor
os onearços

am

baso de Qleulo do .imposto de

Ar't.

produt,o,: indu.strialix.&dos;

cU impollt.o sobre oporaçõe:s do cimbio;

da prest:aç:lo do

utilizada

to:n10s da loi. apl.iciVtll, subst.itu.i.rá o preç:o de-clarado.

imposto da im;:>ortõl.çào:

e} impost.o

convartido

pn~;o.

das :ua9'Uintas ~~~·:
a)

sori

oi=bio

houvor varl.açi.o da

s~

na hipótoso do inciso IX ·do õllrt. 12, a

-

da

iloporta.Ç!Jo, .sem. qualquer

GmPI:'OQ'ada, na hip6tg,so da :alinea .b;

~or

à ontrada Illõl.iS reeante

A :ba.se do c&lcul.o do imposto é:

sai~

III a IV do art. 12, o

v.alor da

eu•to

SCCUI

Al:t.

sobJ:"e

cor~:e:spondento

o valor

aKibiçlo do comprovante do p.aqamcanto do ii:QpoiJto

~so

oper:~.çio

ma.i" recente;

o ::.metente não tenh;;:r. efGtuado vanda. da

mercadoria, o proço corrente da merct.don.a ou de .s.eu .similar
no mo:c:Cõldo atacadista do local cb. operação ou,
del!t~t, no m.r=do atacadista t"09l.onal.
•

sob

S 2 ... Na hipótese do

na

falta

l.nc.J..so :III do caput,

condiç.So;
b)

.freeo,

caso

o

tran!!po>::ta

seja

e.f"etuado

pelo

próprio remetenu. ou por sua conta e ordem e .seja cobrado em

houver

.separado.

eqtava.lonea a

marOõldorl.a

b:J.se

SJ..ml.lar,

setenta e

cilc:ulo

da

sará

cJ.neo por Cl!lnto c;lo preç:o de vend.õl.

correnta no var&)O.
§

2". ·Não .1.ntaçra .a ba.sa de clleulo do imposto o

montanto do lmpo.:!lt.o sobre Prod-utos Inc;lustr.uo.lixado.s, quanclo
a

ope:r;aç:io,

real.i~ac:la

produto dcst.in:ado à

antre

contrib1.1int.os

:~.nd1.1str.l.al.l.zaç:ào

ou

à

e

relatJ..v:a.

a

5 3Q. No caso do J..nCJ.so IX, o· impo.sto a pagar s<~~~rá

o valor all.

a aliquota l.ntarna

prev.l.S~;Q_

o:t

a

inte~:estadual,

prestaç~as

Q

SQIIl praço datarm:r.nado,

.sQb~:a

a

o valor corrente do sarvJ.ço, no

Art.

17.

Quando

o

do

valor

e.stabelecJ..mertto p~~rtancent.a :J.O mesmo

o valor rosult.an<:o da apl.l.C3oç:lo do PQI:'Centual equl.valent.o à
<~~~ntro

16. Nas

local da prestaçlo.

comerc:ial.l.xa~o.

eot'lfi>JUrar fato garador de ambos os .l.mposto.s.

diferGnÇa

Art.

basa da eâlculo do impo.sto

ou

~r

Ilõlntenha
no:r:n~ais

outro

est:abelaeimonto

ralaç:io

<:la

COf!..stantes

empresa

interdependinc:J.a,

de p>::eç:os em vigor,

.sQII'IIlllhao.te,

de

de

f'rota,

cobrado

por

titular da mer-eac!orJ..a
qua

exceder

eom

aquele

o.s

niV<:!oJ.s

no mareado loca.l. para sa:rviç:o
tabelas elaborada.:

pelos

Ó>::<Jl'.O$

c:ompotentes,

o

valor oxcedont.G

será h:t.vido <::omo part,g do

pad.g:a!"o únieo. Cõti:dde:i:isr-se-ão intol:dep.ndentes
- uma dolas, por si, ,s111us sócios ou acioni.staa,

I
•

raspecti vos c6njuças. ou filhos

mai.s de cl.nqt\enta
:n

-

qualidade da

for

l'Nõlonoro;~s,

f'i~or

pos=o;!l.

tneSIQ;.

dirGtor,

III

ou

=

s6eio

uma delas

-

titulo,

pa:~:te

locar ou

vei.eulo

gar&ncia,

mercadorias,

0111.

bQns,

lançadora,

ll!Rdi~"'lto

O!! p:r:eço,

sempre

trans:fcarir

.o

destinad.o

S 6".

s,grviços'

ou

a

outra,

transporto

direieo.:~~,

que

sejam omissos

ou

a

os

e:sel:aroeimclntos

prastados,

l1õ19almQnta

em

obrigado,

'Art.

II

ressalvada,

lu't.

do

do

•

rnercadoria.s

ou

a

inteJ::cst.adual
cobrado

I

pt"1õlst.açào

dGI

ifltermum.cipal e
anteriore~

nas

Para

a

compcm.:;:açào

a

re.:~~ultado

tenha

uso ou t:onsumo

.$GrviÇos

da

entrad.a

ou por

a

que

so

ra:farg o

do

Qlll

rnerc::ad.oria,

diro:aito

oparaçõas
raal.

ou

-ãt:ivo perman<l!nte, ou o recab;r.monto de

ou-~o

o~raçõ•ts

nas

saic:!a.

a:

21.

su:reito

em

loi_

estac:!Ual,

outras

~lo

1°:

c:r;éd.i to as entradas dGI

d.io direi to a

.sorviços

da

marcõJ.dorJ.as

ra::sult:.antas

dCtvar.i

e:fetuar

d<l

o

.11endo

circunsUncia

for

-

eu eonsumidõJ. em procG".s.so de,

il'lte9n.dõl.

quatldo a

saida do produt.o

rasu'l~t:

não

III

vie:::

-

a

l!tJ.lio::a~

ser

fim

alhaio

à

vier

IV

dOtQr;r.orar-se

MXtnviar-sa.
1'".

a

rat'arentes
ciGcorrido

o

Davam

:ser

pra:to- de

as tornados

eambQm

b&n-:1- do ativo

os - cr.:.cl..i to::s

pe=ncmte ;,.lienacl.o:s antas

cinco

anos

contado

da

data

de
sua

da.

aquisição, hipótese em que o estorno será da vinte por cento
por ano ou fraç:ão que faltar pa:t:'a completar o qUinquênio.

S:

Não

2".

e.stO:t:':l.a.m

créditos

rGfarent.a::s

a

morc;;adoria.s e sarvJ.ços que vonham. a ser ob)at.o do ope-raç6.g::s
ex~er;r.or.

ou pro::st.açõe.s da::stinad;ur: ao
O não

re:fe:r:em o
içodem

S

a

3"

crlõlditamanto ou o

art.

do

ub.liza.çlo
suJel.~s

a

20

dos

o

masmos

eJStorno a

=put: cl.a::tte
crêditos

ao imposto, com a

fhe$n'la

que

az:otigoo,
eJD

sG

nào

opo.raçõos

mereadorJ.õll.

ou ·::sorvl.ç:os

S 4°. E.m qualquer periocl.o dGI apuraçào do ;r.mposto,

2"'.

Salvo

a.tivicl.acl.a

prova

do

ern

ccmt.ririo,

asta:belec:l.mGnto

os

prasumem-sa
voiculos

da

vodõ!.Co

É

J",

::se l:lens do a.t.lvo pe::manente for.am uul.u:ado::s par-a produç.io
da

mereadorJ.a~

o

ralat..t•fo a ·me:-e:acl.oua

crtitdito

Gntrada no esbbeleciment.o

prGstaç:.iio do sorv•ços a ale

tributado~,

conforrne o 5
:§.

f.cl.":a:

M 'para

.tndustr;.aliz:açi:.o

ou

intogr:a<;:âo
produção

rasul_tant:Et ni.o for

.tmpo::sto, excet.o se

rrasultft de operaçõe::s

euja saida

l.sent.at.:s ou

nlo t:ibutad.as ou pa= prestação de SliU'VJ.ÇOs J.sento::s ou não

tr;,.nsporte pa.ssoal..

ou

consumo em

:-ural,

quando

proce~so

a

saida

saicta

est..tvere:n

;r.sentas

!lubsequento
do

.tmpost.o,

não

:se-.ssenta

avos

na forma

l<:rn

=d.a

poriodo,

da

:::elação

o

montante

ascrl.tux:ac!os
do

estorno

f'or=
a:s

do a::t.

2S, podQri dl.t<por que nào se apllquo, no todo ou em partG, a
vQcl.:r.ç.ào prevlsta no parigra.f'o anter•or.
S 5". Além do lançarru;:nt.o em conjunto com os dem<u.:s

entre

não tt'lbutadas o o

prestações_ no :~lesmo pariodo.
?:I:'Q:St.açõa::s

com

tot.al c!.:Ls saidas e

Para este efeito, as saí.da.s e

c!Gst..l.no

tributadas.
§

Estados,

crlád1tos

obt;r.ver

dest:a.nac:!.,s ao axter.1.o.=.
Oel.:.be;;aç:ão dos

5'".

prostaçõo.s J.senta:s e

a:KCet.o

dos

mult.::.plic:ando-se o :t:'espcct.i'IIO crédJ.to pelo fator :z.qual a um

da saida para o exter•o:-;

_ prestação

estorno

do art. 20.

do

t.rJ.but.ada ou estJ.vor isenb do

tr;,tarMs~;~:

havarã
5~

c:!e

II - para COII\Qrelõll;r.zaçio ou prestação doa serv;r.ço,

4°.

pa::ss;r.vo

ati vidoadGI do e:sta.belecimGnto;

a:stabGlec;r.TTIQonto.

ou

O

I :for tri~~ ou e~tiver J.~cmt:.a do impo~to;

posteriores,

§

cob:r:ac:!o

qJl;ati~

autoriz;ado

S 3".

uti.liz;,.ç:ão

trlbut.adas

=õllidõ:Ls

do

II

dGI comunicaç.!o

pelo mesmo

:so:r:viços da transporto inte:t:'ostadual e- inta:mrunicipal ou da

quando

imposto

qu;ando

indu.st:r:.iali=.çào~

comunicação.

prQdut.o

post.oriores a

utilixaçi.o do servic;:o;

simbólica, no Gl.llbbeloc;r.mento, .J.nelu:s:a.va a destinado!. ao sau

I

do

i.sGnt<ll,

eonta:staç.lo,

nilo-cumulativo,

da crcu;libr-::so do l.l!lpO::sto a.nterio=onto cobrado

S

tribut:acl.;as,

imprevisivel

tarcairo

arti90 anter.J.or,. 0:. a:sse-;ur;,.do ao sujeito passivo o

à

P.1J.ra.

21, §S 5", 6" a 7"'.

f"or obj.ato d.e saicl.a ou prestação de sorviç:o

-

S

lu't_ 20.

alheios

livro

dot~;~rminar,

serviço tomõldo ou a mercador•:a entrada no estabelee.imctnto:

outro E:S"tado.

§.

-

fé as
ou

~lo

ou

Cõ:t..~o

o

19.

montanta

rof"iram a

at.ivo

em

lança...,.,onto.

esterno do imposto de que .11e t1ver cred:z.t.ado sempre que o

compens.aru:l.o-:ua o qua for dovido cw cada aparação rol.ativa ;\

S

Oparaçõe::s

de quo

- pr=tutos :a.c;ropecuirios;

I

::1.

avalia<;io contra.dit6rJ.a, ad:lru.nJ.strativa cu JUdicial.

do que

outro

art~

erodit.ar-se

d111

autorid.ade

não mereÇam

p.as~ivo

t~nsportg

operações

antarioras às isentas ou .não tributadas sempre que a

proe..,:aso l:'eÇIUla.r, arbitrará ;aquele valor

do=entos expedidos pelo sujeito

com o

do

isonta ou DJ.o tributacl..a. seja

Qwuldo o ~cuJ.o do tributo tenha por
cons:.ciel:'aç.lo, o v.r.lor ou o preço de.

la.

tome

circulaÇão

ob;~eto

J!lorllo

de

de::stinada:s

meoreadoriaa.

Art.

ou

::esultantes

!Ntr~or:a.a.s

d<l

;apli<=.ç!o do disposto no

direito

:ambas,

de

.funçc3<u da

moreadorias.
base,

crQdlt.os

da qu• trata o S J", dão ao e.st:abalo~K:l.mento que a.s p:-atiear

ainda quo e:Kercida:a sob outra denOI!tinaçào;

qualqugr

pormanante

ti tu lar do

cento do eapi b l da outra;

]?O:t:'

\UfiZl

os

er>t:ada

pr6prio ou do outra forma que a l.Q9J.Sl01.çlo

quando:

~~~mpro:5:1'.S

no anterior,
d<leor:r;a

proço da :mo:r:ç.a.Çoria.
duas
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G".

propor'eional::~ant.a

O

quoCJ.cnt.e

de

=

sessenta

avo.s

aumentado ou dlmlnuido, p:r;-o r11.ca CJ.a,

seri
caso

o periodo de ap1.1::-açã.o for superior ou ;r,n!"erior a um mês.
S 7". o montant.o quog result.ar

d<~

sp11eo..;:ào ::ios SS

00424
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a•.

S
lançamcanto a

:f'.i.ta do

Ao

que

sa

o

S 5°

do

art.

20,

o

rem;anCiseent. do cr6dito sari Cll.ncolac:to do II:I!XIo a

sal:do

a.inci;t. quo c!Gsta~o om cloe\llrteilnto :fiscal,

o

23.

COII!pOnsaç:i.o

di:r;oito elo

III - quo,

•

d4bito

esta.bel.~I'I'IGnto

iulposto,

do

tcmluo. rae.l:lido as

~

para

orádito,

a:f'e:Lto de

x:-oonh.c::ido

cad;l. o~raçio;

QJI!;

l'u.nçio, do port• ou ela at.ivida~ elo

ot!l

ao

p;~on.

ealcul.ado por_ aati.mativ.a,

aa~do

ao

sujoito

um detarmimt.do poriodo,
di~:z.to

passivo o

do

illlpuqná-la

•

.instaurar p~••c:- c~tr.r.di_!:6rio.

S

ou para o

nM~oria•

dibito.s , . faça

o.st.abelecimanto, o i.mpoato soj• pa.go orn parcolas poriôdieaa

quando

dcusAcordo:t eom o dispo#to nesta Loi COçl-ntar.
Art..

•

II :- -qua o cotejo .mero c::rãd.ito:ll • doíabit.o• ao f;aç:a
por -J:'cadoria ou se:rv.1ço

22.- Os Est:adOll voclari.o o apJ:ovait:aDento do

Art..

critd:~.tos

- que o c=otojo ont:re

por ITIOrcado:d.a ou serviço dontro do dotcu·tru.nado poriodo;

nlo mai:11

oea.s:z.on;;.r ost'ornos.
eród.i.to,

I

ano contado ela d&ta. do

quinto

:~::e~t"Olre

Agosto de 1996

lG.

bipóte.o

Na

do

III~

ao

:fj.m

do

~iodo,

.idonaidada d.a ctocumontaçio a, so :for o easo, • osc:rit.uraçlo

::'le<;fUl~l:' cio contrib'l.u.nte, que paqari a di:foronç.z apur.ad&, ••
positiva; caso ·contrário, a diforença sorá oo:nponllad& com o

no11 praz:os e c:ondiçõos o.stabeoleeidos na log'.i.sL:aç&o.
oxtinquo-3111 dopois d• doc:orridos c.inco anos contados da data
de et!ti.s.s«"o elo docu.-nento.
Art. 24. A leQ"i:::<lao;.io tribuUria osta.du.al. ,.disporá
o

!'Sob::'lõl

lX!riodo

do

apu:r:açio

eo~:~sidoram.-:~a voncicb.s l'la data

si.o

impoat:.o.

o:xnpc~nsaçlo

a

pag3l':'*l'ltO

Ql'll

dinhGiro oomo dispo•to nostolo,artigo:

I

~

~riodo

antol:'ioros,

110

obrlqações

a•

até

eompons~çi.o

por

o

~anta

ou

c:riaditos

a.!llcritur:3;dos

por

di:foronça - r i liquidada dGnUO do

d.J.t'~~treno;a

seria

transportada

pa.ra

e>

poriodo

Art. 25. Para ef'aito de aplic::açJo do a:rt.

doto=u.n:a:r quo

se

conjunto do.s dábitos o =9ditos do todos

lovo

conta o

CllfL

II

Compl-ntal:' por

quo raal.i..zGII'I oparaç~o.s

prosta~s

._responsável ou •

~r:i.qra.fo

únieo podocn sor, na proporçl.o

imputados

palo

~SIIl.VO

sujoito

q~alquer

a

ost.õl.bQloc:l.lflr:anto sou no :&seado;
U

-

hõ~~oVendo

pass:~.;:,.o

a

oontr:~obu::.ntes -do

:t~Gsll\0

c:ampatG~nte

Estado,

do doc:umanto

nos

d.Gmal:ll

casos

do

a pa:-t::.r o1a vl.goiin.::ia douta Lo:a.

COmplementa:-, pGrtlll.t:.ir que:

n

seJam

ÀI:t.

Q.Stabalaea::-:

no::

26.

Em

:a.l:'t.:s-.

p:a5Sl.VO

remisslo,
:fiscais:

25,

nas

mosr:~o

subst1tu1ç:ào
a

conc:odlllr,

transaç:;io,

mor:atór.:.;,.

r~laeionados

:~.mpo.sto

as eond:içõo.:11 gera.:a.JJ

un::.latoralmcmte,
o

p:arc:ela:nento

anist::.a,

do

dibitos

coza o llllpO:sto.

S 3". Os c:onv<inios, :Jslvo para a f'ixaçlo prov:ista
II do capu:t:, podem dispor que a apliC;~~ç:J.o do

inc:.illo

qualquer

do.f:~.nlJ:"lo

poderio

elo

suas

S

4•.

eláusula:~

saJa limi tacla

Os

convin1os

ao

.oond::.çõos

a

um

ou alquns

rag1ma

leJ.

do

COnsalho

eonvõn:~.os

do

NacJ.onal

do

:autor::.zati~

reU~~plementaç.lo,

sario ea-lobr;,.dos

t>ollqca

eada

S
al.to%'3do
:onsolho.

Estada

e

Qlfl

Fa::endál:'ia
Fazenda,

presldldo

polo

-

rouni~s

CON~,

Finanças
Min1:s-tro

da

raprasc:~nt.ante.

S 1°.
roq:~omonto

.apl,l,r;:;ão
poderá

da

oompo:Jto polo Secretário d111 Ec:onomJ.:a,

em

as tad1,1;J;l

~tu~za

:a qualquer tempo, ind.Gpondend.o de novo c:onv9nio.

que

E:stado.

do

porm:a.t:om :a sua implementação, dQ:S-lstõneia e

FazancUa ou .sou

n.o E.stado;

transt'er.:.C.os,

24

dos

ind.irota, do

oonvõn:~.a.

S 2°. os. eonviilio.s
qua

Tr:ib1,1taç::lo
SUJOl.tO

de!lnlr, a outro:: contriliu::.nt.os do
manc::~.onado

bonot"ic::~.o.:~

0\l

a f::ixaç&o do p:11-::o do recolhimento do

A.rt. 2$. 05

5 2" . . Lal. estadual poderá,

'
qualquor est...bolec::.manto sou

ou

Esbcloa.

med.1ante a enu.ssão pela auto:::-::.dade

credores aeu:nulados

quaisquer outros favoro.s

rCIIIU.s.são,

VI -

c;ue ro=heça o Cl;'éd.l. to_

s;;~ldos

ou

o o p:are.l.:amonto;

saldo z;oemanosoente, tr-an,.forl.dos polo

outros

dirata

p;tre:~.al,

te:teOircn;
crQdito pres\ll'ttlclo:

v
IIIO~t6ria

no

palo ostal:>eluc::a.monto:

a1,1

ónus do ::.mpo.sto;

•staboloc:i-nto•

de quo tratam e> inc:i•o

total

qua.is rosulto reduç:ão ou elil!ll.naç;J.o, dl.J:"Ota

q1.111 castas saidas rr:apre.s,;mtom do toUl das saicla• rcaalizaclas

-

devolução

a

ind.irota, c:ond.ic:ion.ad.a ou nào, do 1.mpo.:11to ao c:ontribuinto, ;a

5 1". Saldo• c:redo:ras ac:umul.aclos a partir da dllta

I

prastaçõos

roduçi.e> do base de oiolo;ulo:

-

superior ao oatabolfõlcido om

do pu!:llic:aç.lo dr:asta. Loi

SUJel.to

- a

I

011: o.f.tabol~;~cimcantos

do sujeito passivo no Estad.o.

Ir do art. 3" 111 sou

deli aliquata.s ::.ntarn;~~a :utror:~.cros às

S 1". Sf.o incontivos o bonot'icios f':~.sc:al.s:

rv 24, os

oor
"
er4di.tos
esta.blllloeir.lonto c1o sUJOito paeaJ.i.vo. Para oato 1n0111mo caf'oito,

Q

c:onc:assio

:fixa~

II - a

III - o

ostad=l podará

Estados, mad.J.ante c:onviinio aolobl:'ado

t':~.xad.as '•pelo S.nado Fedoral parõ~~o as OPQraçóos o

.soquinte.

:a 1-oi

oscrituraçl.o

inc:ent::.vcs o bcmo:fi.c.l.os :fisc:a::.s;

pr;a~o

.fixado pelo Estado;
III-- sca o fi!On.tan.ta cios c:ritditos superar 011 doa

a

27. , Os

Art.

II - so o IZ!Ontanto do• dábit= do periodo superar

cWtbito.s,

na

intarosbdwt.i:~~=.

f'or o ea.$0;

o dos crédito•, a

buo

0otr1

nos tormos do art. 28, d61J.boraclo sobro:

no

saldo c:rodor de J?Cil:'iodo ou per1odo•

o

tr.lt.a

a

liquidadas

eon.3idara~~~~••

dos

montante

mai• o

obrigaçKios

As

t'oito

S 2°. A inc:l.usi.o ele GS~loc:imonto no rett;imo do
o inoi•o III ni.o dl.spc~nsa o *UJ.Oito p;t.ssivo do
c:umpri.rllent:o da obrigaçõGU~ a.c:qs$ÕJ:':a.a$.
~

taDRina o periodo do

quo

apuraçi.o

JIICiamo

l:a.quidadas

do
Cllll

sori.

aj~sto

inciso

qual tenham sido pre11tados os sarviços, as~ condieion.do à

O Conselho terá sou !um::1onarnao.co roçulacto

int•rno, ap:ovado por C:(;l<lvQnio.
2•.

por,

no

O

l:'Oql.>f~Clnto

ll'inimo,

in~mo

quat-ro

.seri

qu:~ontoa

dos

aprovaCo

ou

momb~s

do

Agosto de 1996
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5 3". A5 rowuõos serio >.nsulad.a:J com a p.r;esença
da ma>.oria abi~oluta d03 marnb~os do Consolho,
dispo:sto no par~;ra:fo ant.ariox-,
q1.1in~

dos

ros,al~o

o

S 4'".

para

eoncoss.ilo

do

i.sonçi:Jos,

incentivo•

a

do aliquota3,

.fiacais,

pa.nL reVQ9açlo, tot.al ou pareial, da roduç:ào
~

como d11 i.senÇO.a, inc•ntiv~ e bctnef':l.eio.f.

:aprOV3~0

de

de

quatro

quintos

dos

lll<llmbros

S s•, Ccmtro do daz dias,

.financ:eiro

mons:alltl8nto
condiç~s

crit6rJ.os, o" praZO-" o as demais

do

2.002,
~s

roeu::.sos

fi~s

no AnoXo

dest:t. Leoi Compl.QI!KIInt.ar, =m bas. no produto da. ar:reeadaçi.o
afativamantct

do imposto sobro operações

~eali;r;ada.

relativas à circul;aç!o da ltiOreadorl.a.s o .sobr• prastaçõos do

.

serviços d.a tr.ansporto l.ntarostactual e· int&rmunieipal e d.ct
.:amml.ea.çào

poriodo

no

julho

da

1995

a

junho

da

1996,

Estado, a Unilio ent.rogará, d:l.:retament•=

I - sotonb • einco por e.nto ao prQprio Estado; •

convinios colebrados.

· S 6'". o l>gdor

E»:oeut:~.vo

do cada Estado, dcmtx::o do

quinza dias, eont:t.dos da pubhcaçl.o no D.i~r:1.0 O!ic::ial
public::a.ri no :r:'ilspoc::t:r.vo Dii.r:~.o Ofl.c:::r.al o ato

II

d.a

U~i~,

da

ra.tifiea~o ou não dQSSG!S, convõml.oa, vedada. sua al tex-ação

vi~:~.to

11 c::i.~:~co por eonto aos nuspoctivos
:acox::do com os
crl.titr:~.o.$
prev•stos

-

Munl.ciptl.e>a:,

do

par;iqrafo Unico do art. lSS ci.a Ccnstitui.ç:j;o Federal.

S

parc.:~.al.

S 7'". COn:üdOr:am-sa r;ab.f'l.c::ado:li os convlml.os para
no parág=!'o antorl.or.

ate:ldlilr

Pa=

ao

d..isposto ·no

eaput:,

I - da Ollll.ssãÕ dCII titulo: ele sua responsabi"lidade,

-ficando

S 8°. O d.iSpo-"tO nos SS 6° e 7" aplica.-so tambQ!n

2"".

racu;-"o"' do Te$0uro Nacional sario provanl.ontes:

os qua:r..s n::io houver ltlollnl.:fe,.t;açio do Estado n;a :fo:nu; e_ no
p~sto.f.

co montanto de rocu_r.sos quo couber a. c::ada

S 1° .·

conbdos da. da. ta final

sorilo publicados no DJ.i.rl.o Ofic:r.al da. ~niilo os

da r.uniilo,

prazo

entregará

inclU-"l.VO.

prasgnees.

aprovaçio

e~oreicio

o

Até

t.Jnii\o

lil!ll.tes,

e.sbdUillol

unânime doa moambro.$ presente";
II -

31.

:a

Estados

11.4 clelibCix-açõo.s do Cons•lho depondarlo:

::ttr.,vét:~~

quo dise:r._plimt.ri. o seu fUnc:J.onam•nto

Art.

inel usl. vo,

bCine:fic::l.o.t. :fi.sc:::a:~.s, bGm 'c::omo ~ra roduç:io do ~liquotas, de
doc::~..slo

palo Ccnsolho,

do r•gl.JnQnto intorno a quo so refarG o S 1° do illlrt. 2B,

cujo qnorum sor.á d• quatro

~:r:os.

00425

autorl.z:ada,

o::ç:ama_n'tária"'

j:á,

dusde

anuais

do

r;astimativa

de

reeoita

doc::crronto

aos tstãdol< eujos rospeetJ.vos membros do Con.salho n:ão ten.Nlm

dossas emissões, bom como_ do

c::ompa.roc:r.do ia raunl.io em que .foram celabrados os conWn•os.

praVl..SI:o$ no Anexo, n;\o sa aplicando nasta caso, dasda quo

5 9". Colis:i.dex-:ar-5e-i ra)ol.bdo o conv&nio quo nio
fc~

ratif'ic::adc:
I

- ,.YOr todos os Estados ; ou

II -

~ses

n7':11

roduç::lo d11

aliquota5,

incont:r.vos

fiscais,

do .revoqaç:ào, total ou parcial, do
is~tnçOe:~~,

como do

bcam

por,

lllin:.mc,

no

quatro

quintos

dos

~

rajo~çio

O!'icial da União.

nacional dos

convén:~.cs

Diár~o

no

:-al:l.:fl.c::aç:ào ou á.

S ll. Os convénios entrarão em Vl.qor no triqósill\0
dia :após a publicação a quo ,_e ro:fGro o p.ar.igraf'c ant.x-:r.or,
.salvo se nolo.$ houvol:'
S

12.

dispos:~.ç5.o

Os eonvitnios

inelu.:~=:~.ve

O.$ quo,

em eontriX"l.O.

~l:if'ieados

~l.gam

todos

x-agularmcnta convocados,

ao

f':l.xados

polo

acriiÍsc::i:llo

qua

3°.

entra!ila

A

dos

roeur.sos

a

cada.

Unicblde

Fedonda.,

AnCIXO,

I

-

a

nulidadct de ato •

a

estabctloc:~.mento

fiscal atr:r.buido ao

dispos:~.çõe.s

~ne.fic~e•a

;c-ecebedor_ da ll\ltrc::sdoria

enl:as

administraç:lo

d.a

vl.ncenda

_4 °.

S

sit.u:ao;Qos

o

no lll<is )!SQ9\1l.nto
fedoral.

llltl

o

.1quole

sa;ldo

Gm quo

remanosconto,

.for
s•

rnooda c::orronte.
dQfin:~.do

pra;r;o

exercieio financeir-o do
previstas

e~eopc::.l-cnal.s

no

inclusivo,

2006,

.$ub1tom

2.1.

do

An•xo.
4° d.;a ~· COmplGmen.tar n. 0

da :apura.ç!oo do que trab o art:.

65, do 15 de abril de ~991, seri

con,:r.derado o val.or das ro5poetivas
:r.nclusl.ve

do

exportaç~•s

do produtos

semi-el.aborados,

não

submet.J.da.s a inc:~.dãnc::la do :~.mpo.$to sol:lre operaç~s r•lativas
a

::.nofl.c:it.c:~.a

déb:~.tc

Art.

3o.

atrJ.bu~ç:ào

111:1.

do

Polit:~.ca

re[:lr<l-sentaçlc aos

Fazendãt·~a

- cm-:FAZ,

)ulgar e

c:~.reula~o

Tr~buna.~s

q~.:e

se

sobre prostaçOes da .$erviços

l.ntarost.adual

comunic::aç:ào em 31 de JUlho do 1996.

torá

enea..-·n:~.nh:ar,

de mercadorias e

transpox::te

Art. 3.2. "'partir d:a d.at.a de pl.lbll.eaçãc desta Loi
Complernanta.r:
I

de Contas 'Estaduais

-

o

:unpo"to não

l.nCl.<:hri

disposto

no5

arts.

27,

2S

plen.ãr:~.o

e

29,

do CO:>sell'!o

pela Cornl.sslo.

primárl.o:ll
como

o

sc~e

produtos

dcls ::ep::esantant.<ls do cad.a. 1!13cro::reç•5o do Pais 1ndicado:11

1ndus1:~:~.al.i;r;ados

qu•

produto.s

Sam.l.-al3.borlldcs,

b<.lm

prastaçõas d.e soNiç:o.s para o oxter1cr:
II -

ún1co

sobro OPQl:açQ.es
lnclus:~.va

da l'l.cpúblJ.<:::l, quando =rõlctorlzaC.o o

proJUizo da outras sanções sugorl.das ao
Parãqrafo

ia
do

precipua anall.sar.

do

cons:t11 ;a

Fl.ca l.T'I.$t::.tuida a _Com:uosão da Etl.ca do

Procurõldorla~Ce;r;"al.

c!.esco:lprlmento

ou ato do quo

correspondente.

Consolho Nac:::r.onal d11
for o easo,

a enl:ro9a, JUnto ao Tesour-o Nacional e aos dQIU.is

i.ndustrl.alizados,

II

e

ou

ofeti~

5 S". !?ara llf"ei-:o

do erédi to

da respoctiw.

não paça

ostendl.dCI .atoit o

prevista.$

divl.~

J.nelusl.ve de su;,. adminJ.5tração l.nd::.reta, venCJ.da •

oa

nlo

serv~ço;

d.ispc:1:sa do

Unl.da.de,

l.medl.ata e- cumulat.J.v.amenta:

ac::a~~et.ari,

nos arl:s. 27 e 29

efel.to de paqam11ntc cu compensaçic da

nas

Arl:. 251. A :r.nob"'arvf.ncl.a das

e ia

S

houvor, se_rá crach?do

tonham f'e:r.to proscmtas na x-11uniiio.

como

ra~trlÇÕGS

aspeei;almante no seu ,ttQIII 9, .$Eiri satl--"fel.t.a, prl.meiro, para
S 10. Atét doz.: dias apôs f'indo o prazo previ41-to co

dGvolv:~.do

9:l~is

l:z.ni.tes

os

qua•squor

do outras .fontQs do roeuraos.

J::I -

o

beneficl.os

S Ei'" pl:"at!OVQX"-sa-á. a publicação rela'l:lva

cu do

c:ondi<;ÕCIS e

Federal,

atá oa mor:.tantes anuais

ac::arratará no andividamonto da Un:r.io;

E.$'bdoS.

Est.ado:~~,

as

atendid.as

Senado

do~çlo

de cstorno,

3.-"

da~:ào

d:r.rel.tO de cr<khto, qUe n5.o ,.orá Cb)eto

mercado:;-u.s entradas no ostabelecimllnto !)ara

lnteq::-aç:io ou consu:no Gil\ procr;asso de prod.uçào de

merc::adorlat~
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indust:c'i:ali:t:;a.cb$,

inclusivo

serru.-elólborada.s,

destina~s

ao

V:l.qor

entl:'a

UI

o

disposto

no

A.noxo

cto art. 20 obse:r:va:r-$o-á o

33. Na apliea.ç!o

Art.

_dG rGeur:sos

a~ual

tern~o::

5UJeito a_rgvisão nos

I.·.

-

sOl!Kinto

daJ:ào

direito

do

janei:~:o

c.ntradas a partl.r d111 1° do
J:I

:a ono.t'g'ia

-

o•taboloc.imanto dari

ol<iltri=

d.i:~;oito

dei 1998;

usad.a ou

con.stllfl.l.d:a

no

0,10

{dol:e·

junho de

(daz .::entésimos) a inferior

cc;mtãsimos) •

superior,. a

2.1.2.
ou

igual

2.1.3.

do

ostaboloei=-nto,

nal.o ont::-aclas a part:a.l:' cta .:lata da

ant~cia

dotlea Loi COmplcuncmUr om vi.gor.
~t.

o

34. Até o
dispo$to n.os

até

o

oxercic;:.o

a

(do::e

O,l2

0,14

{quatorze

centlts:.mo:s)

centésimos),

atlo

o

i:nstal.ar-sco

do=a.i.-

n:;~;

Esbdos

primio

ou

inf"eJ:"io:c

ou

QXQ:c'cie;~.o

22

•

!'l.nancairo <ia 20:1.3,
27 a 29 desta Leu.

ind.gst:r~:as in.stalacl.a,.,. ou que

Zona Fl:'anca da

ctetormin:ar
ostii!IUlc::>

QXcl,u.slo

;a

sendo vedado

~aus,

do

~lo

conciKild.o

incent.J. vo
Estado

do

Art.

3S. As_

(quatorze

(de:z:esscus

centâ.simos)

e

centesi:r:10s),

at•

o

~e.f'Gr~o_c_i.~s_

ontendem-sQ

t'tõlit.:r.s aos Estad-os ngsta

f'tõlJ.t;,s

ao

bmbQm

Oi:st::-i.to

os

exe.~:cieios

E:z.nance:~.::-os

primeiro d.ia ~ ~egundo m&s soquinta ao da sua public;ação,

o d.i!Jposto nos arts. 32 o 33 e r.o Anexo inteqrante

daata Loi. Compl_;...ntar.

de 1996 e de 1997, no que

para que sejam_ fJ.n":nC.l.ada:ll. e

as despq.sas

atgnd:~.dzr.s

a.o at.Gnd.i.mento do disposto no art.·

Comple.'l!Gnt::.ar,

lim:Ltes

obse~os

e

co~r,

~

Onilo

d•sb Lc!i

~1

.::ondiyõQs

fixados

nas te Aneloto.
2.3.

tsta Lei Compl.ernanb.r ent.ra em Vl.ÇOr no

{d.Qzasseis .::ctntÓisimoll), atét

2.2. Fiea autori.:r:.ad.a, desde j.it, a adequação do
disposto na.s lGJ.t d;:t.s d:~.retri:z:es orçamG:ntá:-J.as d.a On;:.S.o para

Conqre.sso

36.

0,14

0,16

2.1.4. superior a 0,16

Fod.Cir&l..
Art.

a

o eJ«trciCl.o f'ir.._ancQ.l.ro da 2.006, J.nclusivG.

lnecess;lr.~1as

Am311z:o~.s.

Comploamon~::-

a

supoJ:"ior

iqual

e.xercicio financeJ.ro de 2.005, i.nclus.:Lve;

:arts.

eocnPl-ntar nJ.o , . aplica às

~•~do

a

19~5

exeJ:"ci.cio finanOI!J.ro da 2.004, J.nclusJ.'\111;

J!llll:'C:adorias

t'iseal,

e

do subitem S_._B.3., o o p.I(OCiuto

f'inanceiro do 2.Q03, inclu;u.ve;
inf'ar1or-

UI

iftC:lU.S::LVQ,

0,12

1qual

d3: data da

ontrad.a dast& Loi Cotnpl.cmu;mbr a:u vi,9gr;

v.iaram a

- 2.1.1 . .supctr.l.or a

ou

p;a:-t:~.r

do erôdito a

aplicado

Eixa<:b no subJ.tmn 5.8.2.

1996, ambç:>s exprgsso.s a praços mGd.J.os deste pariocto, .seja:

eréc:l.ito

clostinad.as ao uso ou eonswro do &$t,.abQ,locimanto,

mcar~doriaa

ra:JPQctivo

{V'P!!),

de sua .arrec.adaç:ào de ICWS entre JUlho de

aoguinta:

I.oi

entreqa

d;:t,

poc:ter:á

&st..ado cuja r;:t.;r;ão entro o

~

do gxercicl.o de 1998,

parti;~:;

prazo

<:xcepcJ.onalmante,

valor previst.Q.
a

int:Qç:nnt• d-;.,a:t;a Lei COI!IPlcamont:ar.

aos

2.1.-,

estcmdJ.do no caso

oxtorior;

n~;~la

Agosto de !996

Pod.Gr

O

Elotecutivo
pl:'azo

Nac1onal ,

publ.:~.cada estã I.Ql. Complementar,

cràdJ.to

de

•spe.::ial

para

Faderal

d.e

atê

enviarcã

cinco

dias

após

projeto de lei da abel:'tura

atender

as

dGspesas

l.tem 4 e os demal.$ recursos a

_adl.al'ltamento da que trata o

serem ent=guc;,:s :unda no exercic:Lo f'inanceil:'O dG 1996.

S.la das Se!lsõas, 27 da aqosto da 1996,

3.

~r.:~.od.1o::ida.de.

A

da

ent.ro<;ra

elos

re.::ursos

~

wansa.l.
A apuração do :aen::.ante dos

3 .1.

:r:Gcursos .a S9rutl

entreguc;,s seci feita mansa1rnenta. >"Qriodo dg competiincia i
Riillato.l:'

A:

3.2_.

ANEXO
, DE

o

mãs da ap-..:tra.ç:ão _
sari

DE

efetuada

er~treq:a de re~curso:::

atQ

o

fina;!.

do

a''cada Unid.õl.de Fadct:n.da

segundo Jõlis

3ubseqi.umto

per.l.odo de cornpetêl'lo::ia.
3.3. O primGiro periodo dg, compotinCl.a é o m&s
que !or publicada esta Lei C01'1'1?1QIII0ntar.
1. A

Hun.tcipioa,

condições

Uniilo ontreqa.l:':á recursos aos Estados e

atandido"
.f:z.xados

limi.t.Qs,

ncasto

critQrios,

com

AnoKO,

prazos

base

:'lO

proclut.o

dz

arrocadzção elo imposto ostõlldual. sobl:'e O!)el:'a.ções relativas ã
circul:~çi.o

d• mcu:cad.orJ.as e

tr:~;nspol:'t.

in~::ostadual

"'

sobra ~estaçO.es Ca sorv:~.ços _de
:~.nt.armuru.:::.pa.l

Qf'ativamente raalizada
JUnho de 1~!il6, inclu:::ive.
{ICM$),

1.1.

Oo

montante

dO$

e dG

co111um.caçào

no pariodo Julho da 199.5
l:'aeur.sos

que

cabo:.>

a

4. Até tr:.nta diõls após a dab. da publ.iC3ç:S.o desta

saus

e <:!amais

a

cada

IA;:. C.::rnplementar, a Un;:.ão ont:ce<;ra:â ao conjunto do>!: Estados,

a

titulo de ad.l.a:'ltamento,

{qu~nh•ntos

valore~

z:oespeetivos

(',fl:>te

di.str.ibu.l.c:!.os sequr.do o;.:i' mamnQs enté::-1os do ::a.tel.O
2.

dG"ta A:'laxo,

A antre9'a
será

2.002, inclU:Sl.Ve.

dos:

eEetuada

reeurso,,
atQ

o

apurad-a

exe::-e,\.c:~.o

a~plicaç:ào

MUn.:~.cipl.os,

Nos

4.2.

n.os

"2S\

t;t

te~rmos

nos

pr:.me.:~.ros

(Vl.n~ e cinco_ por cento}

do:e p.)riodos drõ!t compcttêncla,
a serem

r.:~cursos

f':~.nanee1::-o

:1.0 1tam

~.

.:~ntrequct~ ~nsalmGnta

um doze _avos do :::espco::tlvo

atu:al;:.zado pela -.nor1aç:ào -do

~e="

de-

no e><orc.l.cio

do su.biten'l 1.L

cada Estado e a caca Muruc.l.pio, aru.e-s de

aplJ.=dos à.s parcelas de receJ.ta Q.UQ lh<>s cabem do IO'S.

aos

prcv:Lstos da entre9:a .anual. de recursos

4. 1. oo valor do aciia.n_tamento qUO cabo a .:ada
:&stado, a União er.t::-egarà, direta~nte, 75\: {.setenta e _cinco

ser:io deseontado dos
:.!5~

500.000.000,00

proporcJ.onalmGnt.e

(VPE), !iXóJ.dos no Sul:>l.t.Qill S.a .l. para

1.1.1. ar.o prQpr:Lo Estado, 75'd- {seta:'lta e ci.no::o por
CQnto);

montante dG l'l::$

re~:a.:~.s),

fir.:a:...::e:.ro dQ 1996.

aos seus

1.1.2. nos seus Municip;:.os,

o

de

por- cento} ao pr6pr1o õ:stado

Estado, a On::..io entrQqará, d.J.rotalllo:'ltg:

conto),

tn.l.lhões

D:~..spo:...lb;:.lJ.daCe

CQmpetêneia.

Ind.:.~

Irit~:orna,

Eventual

lnt(t<;l'r.alme-nte, _d_os

vaJ.o~

GQ.ral do
:n4os

saldo

re=rso~

apl:~.cado

rern;~:noscent_o

a

s.arorn

a

o disposto

do adi:antamento,
P~aços,

do

concaito

per.l.odo

ser:i

c.nt:eques

da

deo;;luzi.do,
a

Onldt!CCI

Agosto de 1996
F'ed.orad:l
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~:_:iodos det

poriodo ou

l'!O

:le9\).intos, ;ati qull soja
ont.:t:'DtJU•

arreca"d.açlo

•2 Eatado

(VE) ,

qu.o

J.nclui

a

~lor

o

A cada poriodo d111 eompe.eõmcJ.a,

S.

parcola

a

det

.$Gr

6.R

5.4,2.l.

compotincl.o:t. imlildiat.amcmto

~ulado.

00427

resulta~to

"eri o

,_~,_·_~

.t..u

5.4.2.2.

12

da •ntratJa,

o

poari~o

p:i~iros

no

5.4.2.5.

~tiiru:ia,

dOl:o pariodo.s da

primeiro poriod.o- da
part.:u:

5.2.1.2.

Uniio

n6

se<;JUint• do po:t'iodo

no periodo do

do

julho do

1995

soqundo

pariodo

)ll~ho

a

de

1996,

1~96

excluida"

da

arrocadaçlo

de

sondo

Gstivar conti(!Q no poriodo

bani

o

é

f'ator do atual.:l<:açlo,

ã

igual

outros·

Proç:os,

eoncoito DisponibilidadG IntGrna

outro .in&ee do proço.s cio carit0r

o

l.Jl\POSto

de

de

f'inanceiros

do

roco:z.ba

tr,;,s

1996

1997

cont,j,silfiOs)
o,

soguintos, iqual ao valor apurado

nos
~

~

arnoc:adaç:lo
tributi:r:.a

o

d•
da

de.

saqU.:ridado social,

1mposto .::sob~ CJP'r<LÇ:ÕOS de
a,
quando
incidantoa
:sobro

renda

o

retldo

rQIIIQSsas

cai::iltGr

f'ont.o

para

o

:sobro

extorior,

da

provJ.sôrJ.o

que

venham

a

do

so.l:'

inst.i tuidos;
o

poriodo

5.4.2.6.1.

no

5.4_.2.6.2.
axerci.cl.o

dG

indi=d.o

:;~;v:l.l:..ação,

de

po~:iodo

compotin=a

pelo

J&noi~:o

do

rn4t:s;

própr:~.o

de

no:S d.Gma::.s periodos do eoinpettllncia do

1998,

ao

J.qual

!=>(lriodo

do

reforinel.a

imGdJ.ata."nGnte anterlor acraseJ.dO do mês subsequ_ent•:
5.4.2.6.3. a pa::-t1r do eKGrcicio da 1999, 1gual ao

(IGP-OI),

competência
J.rnadJ.ata."ttGnto antarioras;
5.4.2. 7.

inteiro

de

e:t.pit&l

na sua ausitneia,

n:;~;c:z.onõ!.l.

ô o f':;atol:' de amplJ.açào,

5.4. A

do

da

produto

a.a

soquro

t.l:'ibutos

rarlo

m.éd.io <io periodo baso, ad.otando-sa o indica

:oi.PQr:a<io pol:a Fund:ao;J.g Getülio Varq:;as, ou,

:recai tas

5.4.2.6,

entre o indice de preços mQd:.o do pariodo do rof'orincJ.a •

(\11ft

o

contrJ.buJ.ç.i.o provisôria sobre :novlmGntaçi.o f'inanooira e

1996, o
P

as

do

COmo

rGndii!IQnt.o.s

eompattlincia, o periO<io base ia JUlho de 1995 :;a junho der 1996.

1, 03

ó

abran;en<:iO

cimbio

base, sllllri incluidc;) o mis de JUlho do 19_9_5:

=

produto

instituiçaes .f'inancoira.::s, do imposto dlll reanda sobre p;,,.~
jurld1cas o da eontr.ibuJ.çlo social sobro o luero liqu.14o,

J.mo&atamGrnto soguJ.nto àqu.ele

comp<~tõme;r.a

om qu• o mia de junho de

Ge~l.

o

ATfJ/OF

Eata<:iO,

crõdito,

_competência,

i,.ual ao por iodo :base ant.orl.or acro.se1do do mis

p~:oços

ICY.S/BR ó

contrib-.U.ç6es, inclusiva as vin=lada_s

5,2.1.1.

ind.ice do

ar:ecadaçi.o de

5.4.2.4.

m•$1110 mia do porioc:to JUlho d111 l!HIS a Jl.lnho de 1996;

5.3,

da

ICMS do conjunto do:s d.mals E"bl.dos;

e

quo,

proélilto

do ICMS no

base i:

compe~ncia,

o

Est~o;

pe.riodo ba,e, eate indie2do pelo subscrito,., observ;ado que:
.5.2.1. nos

o

ICMS/OF é

ICMS do

az:o~:oeadaçlo

prod.uto da

"•ri

A.'tu/OF~

referonta a

cac!a periodo de co=potiincia.

,r, o

Unii.o, , cujo ·valor

ICMS/UF,. - 'ATO/rJF,.
5.4:!2:.3.

I~

ao da

ICMS/OF~

Sot:ld.o: VME: • Vl'E: lt P X A. X T

5.2.

é

rel..ati~nto

rca"Ultant.G da aplicação ~ :s~lnte .f'6rmu.l:rr.:·

sujeito a: VE :$ VME,

•

Estados, CUJo 'llllllor

dQm;o.:~,•

,
_________________'lCMS/UF,._CM
__._'u_·_·___ICHS/BR,_
__ __________________Ji'
L
arrecadação

apt~rado

·ao _d<:):S

da aplicaçil.o d:;~; ""gui~tg .f'O:rn~ula~

sous

totuniclpioo, será apurado da .sequ1nt.11 !otn'la:

5 .1. VE Q o valor

Q

rglat:Lvamc~nto

que

sel:'ã J.g11al a

nos

axcrrcicios

e~crcicios

f'inaneou ros

imh.cado pelo
me.ses

~em

quo

periodo

sub.sc.l:'ito •'

~ddo

aquele

é

p<uiodo de

o

comparação,

a

p:;~;ra

f'o:emado

rQf'erênel.a,

pelos

mo:s=

ano antes

um

dosto ültl.ltlo;

sQqUlntg !'o:ema:

5.4_,2.8.

os

valoroll

relatl.vos

ao poriodo

~J.o

UCMS/Uii'•,
ICMS/BJ\
atuallzad.os para p~:e<;:o:ll mQd1o.:s do pariodo do aval:.açi.o, pala
para

v;u·iaçãÕ do Írid1co Geral de P::-eç~s, conco:z.to Dis~>Gnibilid.ado

5.4.1. C Q o !'ator dG crose:.I'I\Gnto, :z.qua1 a:
5.4.1.1,
(um

no

~XIIlr<::ic:.o

!J.nanco:~.~:o

da

comparação

1999,

1,0506

Interna,

da

5.5.

5.4,1,2, no.s oxotreicios fi.na.ncclro.s de 1999 a

soquintas, 1,0716 {um

inte:~.ro

poriodo do

e setacentos a dazos.se::.s

V~rq:;as,

ou,

n:1 sua ausêncJ.a,

ICMS~

Q

raf'orênc:~.a,

o p=duto da

ar~:crcada<;:lo

do

J.nd.l.cado polo subs=1to ,,

ICMS no

o~orvado

que:

dóclmos de m1lésimo):

5.4 .2. E 6- o

Fu.:1d;u;:lo Getülio

por -outro .l.ndl.CQ do preços do c.aráter nacional.

inteiro o 'quinh•ntos o .:se:.s d<Jcimos de m:~.lésJ.mo);

f'ator do Gf'l.CJ.6ne!.a relat1va,

i~l

a

5.5.1. nos p:l;'llt!Ql.:J;'OS doze periodos da compotlincJ..a,
o pe,.iodo de ref'e~:êncl.a Q:
5.5.1..1.

no

prl.melro

periodo

dG

compotincl:a.,

mesmo mês;

s
compot4ncl:a,
E .. 1 + ll.U,

o quo for

:na:~.or

part.J.r

5.1.2.

içual

<:~o

periodo

do
de

por~odo

seqt:.ndo
refe::-ênel.~>

do

llli<Kil.õJ.t2/nente

anter.:.o:: acrascJ.do do mã.s soqu:.ntQ;
5. 5. 2.
competencJ.a,

a

partl ;:;-

do

dãc1mo

tcrrcol.ro

por iodo

de

o periodo de rc!"erencu. é- l.~,..ual ao poriodo de

~tànc.i•

acrescido

onzo

dos

meses

:Lit'.odiat.a.:non.ta

anterioJ:os.
_5.6~

t.l:'an.si~o,

T ú o !"ator da

a

5.6.1.

1

cujo valol:' ó i9Ual:

(um) , no.o · a:corciei<»

finanooiros

de

l!il$15, 1997 • 15198;

a

5.6.2.

o vinte • ·=neo
milúsimo3J,
1515151, 2000,
onquadrac!o:~

(noveoontos

O,!ilOO

<••tacan.toa ·•· seunta •

lllilúsimo~;),

2002,

nos

a 0,5100

•

milási.:nas),

mili•imos),

m:Ü..i!QO•), 0,,.50
:~Jexto),

(U.

dos Estados

!2:50$

no di.spo.sto:

C~ntos

cinco

os

cinquenta

Ql

fin.anca.u:o.s d•

axareic:~.o.s

rt~ss:al~os

0,775

(sei.seonto.s

0,4SO {qu.atJ:"OCGllt.o.!J

ro:~~~pcaotiva:n.nte,·.

200J. •

llliliiuu.mos),

cinco miltisimos), 0,625

5.6.2.1. no sUbii:Gm. 2.1.1.,

0,625

q\le o valgr ó igual

IÕI<JI

O, 775

(sotecanto.s o .saeenta

(.sei.seento.s

v..nto

a

Parâ

R$ 158,924.710,50

P:a.::-aiba
Par:a.ná

RS 16".618.496,99
RS 352.14l.201,59

Pernõll'l\buc:o
Pioaui
Rl.o Grande do No.~:ta
R..i.o Grande do Sul.
Rio ele .Janeiro
Rondônia

R$ 61 .223 .6J7 ,36
R$ 1.4.5~3.645,83

R$ 2.237.772,73

sar..ta Catarina
São P:aulo

R$ 116.297.618,94

2000,
•

O,G2S

(quatrc:u::•ntos

1n

•

o~

(:~atQCil!ntos

775

e

(soisc::entos

o

einc::o

~ c::t.~enb m.J.l.Õs:i.mos) ~
~ctivamonta,

sitimo),

(llm

o .SIIItGnt.a

v:i.nte

e:~~

%11i.lósimos),

(tritl oitavos},

oitavo),

reapo:ctiwmonto,

2/8

nos

exo;-c:ic.i,o"

do

nono.s),

(t..l:ã-1'

(cinco nonos),

(quatro

e

1/S

(um

2000,

1999,

2003, 2.00-4, 2005

e

nono.s)

1/9

nonos) ,

3/9

nono),

{um

nos O:Ke.l:cic::ios cto 1999, 2000, 2001,

.respoctiv.m.l"lta,
S. 7.

{dois

2/9

(sGite nonos): ·6/9

{quat:r:-o

4/9

2002,

2006.

Q

li ó

o núzna:r:-o de meses que

cOI<IpQ~

o p.qriodo

VME:

ó

v:tl.or rnoiximo da entrega

anual .dG

dO re.ferinci:a.
5.8.

.recurso.$

&

eads.

o

Esb.d.o,

a

i.neJ.uida

pareala

de

seus

Municipi.oa, resultal"ltA da lllulbplica.ç.ã.o do valor p:r:avl.sto da
.-atreq& snual ct. eada E.31bo:lo (VPE.) pc;.lo.s val.ox-a.s dos .fatorGs
de. atual.iz.sçloo

~1a~o

(P),

(A)

o tran.Sl.ç;io (T), .õltond.l.do

o ooguint.:
5

o

nos OXGreicios

~vi.sto

v.lor

a

«~q:~r•soo

1SI96,

.a .1.

ao

PX"eÇOill

r-i.s),

Q

d.as

-{er,ii

o do cada

Hunic:ipios, é:

one:r.qa

anual

de

.do 1996 e
rocursos

mádio:o do p.qriodo julho do lS95 a

caD-junto

3.6oo.ooo.ooo;oo-

da

.fit:~anco1.ros

Onl.dados
hl.lhõos

~stado,

.Foderadas,

e

s<õlisc:entos

:.:~<;!ui das

da

1998

::-ecursos

(~). ~ .. .::;o .a pr"'ç:"'" ~os do PQriodo julho de 1995
junho

19~6,

dQ

Onl.~es

ao c:o!"ljunto cb..$

a

.FGderad.as, é i<;l1.lal a

{quatros: bilho3es e quatx-ocentos nulhQe.s

1997,
(VPE) ,

ju:~ho

;r.qual.

a

llll.lhõGts

de
F:S

>oro
Alaqoas.

R$ 5.972:.742,49
RS 53.413.696,32

"""'"'

Ama.~;onas

R$ 50.2.34 .403,21

Boa h ;r. a

R$ 165.926.967,44
R$ 92.950.622,96

R$ 21.516.419,81

Cea.~:à

O::.str1to Foc:!Gr:õt.l
· "E.spiri t.o S:an.to

R$ 58.559.486,64

RS 169.650.089,02

Go.i3.a

R$

Maranh;lio
Mato Grc:oss:o
Mato ~s.so do Sul
M;r.nas G<:,.a::.s.
Pa,.;i.
»at:aiba
Paran.l
Pax-nambuco
Pl.aUi
Rl.o Gl:.and• do Nort.Gt
Rl.o Grando;a: do Sul
RJ. o de ,J:õl.nQ;r. >:'O
RondÕn.i.a
Ro>:'a::.=
Sant.õl Ca~arl.n.õl
São Paulo
Sal';I1PGI

RS 65.645.646,51

93.108.148~77

R$ 93.328. 929,22.

R$ 7L50l.907,89
R$ 509 . .553.128,12

RS

169.~77.837,01

R$ 23.041.-487-,Ú
R$ 394.411,651,4.5
R$ 101.621.401,92

RS l.8.56S.105, 75
R$ 26.396.60.5,37
R$ .372.052.391,48

R$ 368.969.789,87
R$

1.7.881.807,93

R$ 2.872.885,44
R$

144.198.422,18

R$

l.2SI3.240.592.,06

F:S

19.101.059,~3

R$ 6.402.. 775,60;

Tocant~ns

do
5.8.3.

as p:;u;·cel:aa dGI sou"
=sos

·

.da

R$ 4.4oo.ooO.ooo.oo

.5.6.2:4. no a\.l!:Jil:am 2.1.4., caso em que o v;alo:- ô
S/51

f":.na.nce.:Lros
antreqa anual

de .I:Q~l.l.s) • e o da c::ada Es~o, i.nc:l.uidas as pa:r:-celas do;a: s:ous

2001. 2002, 2oo3, 20o4 o 2oos:

iqu.;t.l a 0,900 (novoeonto.s milãsi.mos), 7/9

exercl=.os

Võtlor preVJ.sto da

Mlln1ciP1os, <'t

4/S

(do1.s oitavos)

o

:~os

quo o v.alor é igual

oi bvos),

(cinco

S/9

3/8

nos

5.8.2-

seguintes,

2f.7

(novoc.nto.s m.i..lé.simos), O, 775 {sotoco;,nto.s e- sotenta

nono.s),

R$ 985.4:14.322,57

nos eXGreicio:s da 15199,

oitavo.s),

<••is

R$ 14.608.957,.22.

Ro.~:õ~.ima

R$ 14.670.108,64

.5.6.2.3. no sul;ti.t- 2.1 . .3.,
einco

RS 2SJ..799.Sl79,19

R$ 4 .6U .279,20;

exo:r:-cicios -do 199!01, 2000, 2001, 2002, .2003 o 2004;
a O ,900

R$ 2l..2.1;'3-0S0,05
R$ .ll.3. 652.. 856,27

TOcant.l.I"\S

aUéaimoa), 0,450.
••ti~)

RS 432.956.072,19

o l/6

cinco·· 111ilisi1110s),

(dois

.150,57

(quat:rocanto• o cinquenbl lllil85J.IIlO.s)

CnoV.C.ntos milésilnos).

O~!iiOO

.az.s~4

R$ 62.528.an,22

Sal:"gipe

,$.6.2.2. f'IO subitem 2.1.2., oarn que o v.alor é igual
•

RS

Gro.s:~o

Mato G.!:OSSO do Stü
Hinas Ge.r:a:.s

e.:.nco

resp.etivar.M~nto,

e

Hõlto

2001, 2002 • 2003;

a
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(VPE:)

o

v:üor

p,.ov1sto

da cada Zst.ado,

da

ant...--ega

.(;r.xado no

anual

de

antc:o::r:-1o:::-,

su~~

>.oro

R$ 5 • .331.274,73

Alaqo.as

R$ 48.599.880,81

se:r:-i>. rev~sto com base nos resultados de õlpuraç:âo especial a
ser J:""êal::.:ada PQ.lo CONF"AZ, cor:Junta:nente com os M;r.n.is.té.r;r.os

-pa

RS 20.719.213,10

da

Amazonas

R$ 34.02..3.345,57

1mp01cto

efeüV() ·doS

Bahht

R$ 129.014..673,83

consu:no

prõpr::.o

c-..rir.
Oi$t.r.l.to Flllderal
Eo~~pi:r:-;r.to Santo
Goi.is

RS 56.400.545,01

R$ 73.335 .57~.92

~r.anhAo

R$ 59.783.744,:9

R$

47.432.892,61

R$

148.862.79~,15

Fa:enda

e

do P.laneJamento o
c;!o

c:"OOltos

Orc<ome::"l"-?·

rel.atlvoa

estabalee.~.:nento,

..,

qua
bens

aval.:..õlr~

da

conc::adido.s

a

uso

o
e

pa>:"tl.r

dacr.1cle eKercic::.o, sobre o ·px-odut.o d.8 ar:r:-ecadaç;i.o do IO!S
px-l:na1:r:-o semest.J:'& de :998, obse>:'vado o seQu1nte:
s.ã.3.i.
cornpct.êncJ.;~o

de

par3 efe~to da :apuração nos periodos. do
feverelrO

·a

agost.o

dGI

1998,

vpE
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COJ:'l:'llsponcMnto

ao

oxoreicio

!"in.anc:oiro

d•

19518

6.2.1.5.

:111eri.

ano do 1998;

t.rnporal:'i:an>ont• al.vado em 301o (tril':lb. por o.nto) ;

,5.9.3.2. as rDdUç:iall dei r.eoit~.s vox-it'ic::adlls pela
=:~ari.o ~rad.-:.

apuração ••;iecia.l

a.

at'ati,...

~rioclo

ICMS do -mno

ao produto da ar:r:oe:ad>llçlo

•

pto~tuaia

0:111

de r.:luçlo

aplieadoa ilk roc:.ita elo inpoato no p.riodo

julho ct.. 1995 a

abtancl~-••

a=eacldos

junho de 151516,

va.J.o~11

qu•

:lllel:'~

1997, fixacto no ::!lubi tam. 5. 8 .1. ;

5.8.3.3.

aubit.m.

~t.trior

~aultado

Q)Or"açltes

relativa.. aos

se9Uint.a,
periodo

inclusiv.

:cwtro&tivalM!nta

:apli~o

~tância

de

~

exercl.cioa :!baneairoa

o:!•

t'-:r:a1.ro

151518,

naa

~treguaa

s~1:1te.

no

perioclo

ao :final. do

~·o

ji,

a

F4-l.o

~sslo.

de

titules

de

F~~ ••

6.2.2.2.3.

do

6.2.2.2.4.

d&!ld.•

a

ou~

jancairo do 19518, o 1110a:mo !!lia;

!~iro

Gl'll

julho dca 15198, o pcariodo

a

d•

QCJt

outubro d• 1998, o peor1odo !evwreiro

1~99;

6.2.2.2.5. cam jU~eiro dca- l!il!il9, o poriodo :'•,.r~~~iro

'l'•sou:ro

ct. 1.988 a janeiro

dca 19!il9;

\
~r-il

6.2.2.2.6. a partir dca

para o eonjunto dõ:t.s Uni<Ddo-.s

apurado nos texmos dast.a :z.tam. ~:a cada ex•reic:z.o

eompotU.ncia.

eonsidarado

dtl l99!il, o poriodo O.

acresc:ido

do•

imociiatasnonto antvrioro.!J;

6.

Atá

i:t:"XWtl:'a~v•l,

t=i'nt:a <!ia-'1

cac!.:r.

COU!pl-nbr,

fatox-

pola variaç.lo do

abril da l!il!iiB:

condiço5es

a'll'.tol:'i.zad.a.,

fi nane. iro.

do

valor

julho ct. 19!il8;

raa:pon.nbilicia&.

(VMC)

o

6.2.2.2:.2;- eim abril ct. 19!il8, o por1od.G fOVQ:r:.iro a

as

Nacional • a inc:lu-'i.IO do dot.llç:õas no o~to ~iacal. da
Oni.lo aU o mon~ta anu:al oRq~Ji~ento ao valo:~:" mãxii:Io da

•ntroqa,. m-.u.a.l ckl r• cursos

19!i19,

6.2.2.2. o poriodo elo :avaliação 4:

ct. r.vido.
t'i.ca

!Mdi~to atual.iz.a~o

:avaliaç.io,

6,2.2;2.1. -

~atam.nt.

p.riodoa

F~l..

s.n.ado

~

desde~

:R.apeit&dos os l.i111it.ts globais •

5.9.
••~..:.idos

ou

dca

inclieo el• carátor n;ac::ional;

di.f•zwnçãa apuradas ac:rHeidaa ou diJninuidas do• valores a
•~

:abril

fnd.ie8 Geral de Pr-4tços, ecnCGii:O O~:sponibiliclado Intorna, da
FUndaç:.lo ~túlio Vatgas, ou, n:a. . .sua aua:ilncia, por outro

1SI9B o

..ndo

dca

iqual peorioclo um ano antoa, •sto axpresao :a ptoç:oa IIIÕd.ioa do

o VPE

utili~do

partir

6.2.2. 4IOlS/UF 4 a bXa el• variaçio do produto ela

previsto

5\ll:lati tuiri o VPE da C3da Estado •

global, ele qUa trata o su.bl.tem. 5.8.2., • sori

:a

porl.od.o de eompcatine.J.a eonsJ.dcarado;

po:.::iodo

e;ilculo

do

6.2.1.6.

X"Gfercmto ao pcarl.odo ct. dozca moaoa il!ladiata:Mnta antorior ao't

arroeaclaçio do ICMS do Estado entra o potioclo el• ;lt.V&liaçio •

VPE de cada Estado, ::wlativo aos exel:'eieiolll .finane.iros de
1995 •
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:a ~lic::açio d.•at:a Lai

;após

Estado

podex-á

opt<Lr,

c:ax-itox-

.,.pela .sequitltca modalidad• do cUculo do val.OJ:

cio

~liaç:àG

t'inanccairoa d• 1998 •

(A),

rilll.ativo

6.3. o

v.alor do fator do estimulo
cla~lo

ao11- _tris poriodos cllll eompatRnoa
6.4.

.xcax-eieiGs

apurado no

A

opçJio

do

quo

ao Ministório

Fazanda,

o:b

quo

trata

!a.r:fl

a

a~:Lca-ao

t=imeatre;

canunieacla pcalo PQdor Executivo Estadual,

s~J.ntas;

(F)

prin>Oiro poriodo do comp.;ttõincia do c:ada trineatro
casto

it-.

sorá.

no devido prazo,

pul:llicar no

Diário

Of.ici:al da Un.i.iÕ.

7. A =da periodo õe co:npotinc.:..:a, se o montanto do
a sar "ont..i.quo6.1. C.-- õ -cator do cr•s-cimcanto, t"ix;ado no :subitiMII

pa=:eelas

õo

seus

ã.O C::on;•.iii:i;;o do.s :&!Jtados, inç.J,uidas

Municipio.s,

pravisto da cmtro9a anu.._l

5.4.1.
6.2.
arro-cad.açào,
cacla

aa

F

Q

o

cie

f'ator

castimulo

.u.

ca.sforço

do

apu:L"llldo no primairo periodo do COIIIpDtineJ.a d•

~.stnt

civil da aequinto

ao

v.alor

!'ixado nos

5.8.2. o .su)oito à rav:z.aio d• quo trat.._ o

.subitens 5.8.1. •

.subitom 5.8.3., dividido pox- 12

(do:::•)

vzl.oro:s dos !atoraos do :atuali:z:açio

t'o~:

;~.nf"orior

for

(VPE} qlobal do Pais,

(I?)

o mu.ltiplieado pcalos
o do tran.siç:lo ('I'), a

d.i!orança podorá .ser utilizada para elovar o valor m:á.xJ.II\0 do

S

•• óPIB/BR ,S O ou Al"CMS

(1,

75 X 6-PIB/BR),

antreqa. do roeurso.s

pronata no it.om $,
ea•G

cont:~rio,

·7.1.

1, 75 x {l:.PlB/BI't)

F "" (4IOSS/lJl")

(VM&)

no ea"o do E.stado" eujos val.oroa

seri;m. •ntroçuos {VE) , ~p1u:acto.s pola !ónaula dca cáleu.lo

qUO

F • O Cr•l:"o);

õos

VHt

o

su~rarG<R

o sau VME.

'\Qlor çlO:Oal a

dos Esbdos

.s•ri

s•r utilizado na elovaç:io

distribuido

dl.!ereru;:a a ma:z.or cam ead.a tst.ado,
6.2 .1. APia/BR ê a taxa d• va:r:iação rGal do P:r:oduto
Interno Bruto d.o P.ais,

e.-tJ.~da

•

divulçada trim•st:ralmcmto

peola FUnd.aç:lo In..t.itutG Bl::as.:..l.ca::~.ro dca Geografia ca
Estatist:i.ea, eornparandG-sca eorn

::L~al

$.

.!õ:r:mula de cálculo, o o seu VM&. Fica limitado o moritir'lta ela
~crescido

racurso a se:r:

ao VME da cada <:stõl-do ao mcanor dos

scu]uintas valores:
7.1.1.

PQriodo um ano antos:
VP<:,

6.2.1..1. ca. )ancairo dca 1998, o valor rot'cal:'cmta

proporo.on.al.monto

ontr• o VE, apurado pcal:a

30%

!t:r:inb

(doza) o :wltiplieado .,alo

eanto)

po;r;-

f"ixado no.s :;ubJ.tans 5.9.1.

a

fato;~;

do

eorrca.spondento

5,8,2., <:h.v•cli® por 12

P; ou

C[U.:al:'to trJ.mo:strca dca 1997;
6.2.1.2.

am

~rJ.l

de

6.2.1.3.

Qlll

julho do

7.2.
1998,

o

valor :-caforantca

pri-il:'o SQI!ICtstra dG- 1998;
5.2.1.4, om outu.bro <:lo 1999, o valor ra.!eront• aos
trGa prJ.maJ.ros t=:z.mestrcaa do 1998;

ma;~.or

7.1.2 . .., d1farença a

1999,

prim•nro tl:'imcast:r:a c:!o 1998;

v.aloi" Q:loba1
VME:,

da

ÀpÔ.:I

a

daf:1.n1do o

l'IGr Utl.li:z::a:dc

entre V'E: o VME:.

rata1o entra os E:st:ado"' do
na

elo_,..ção do.s

rGSP-Ctlvos

a entreQ:a do.s reeul:'sos adlc>.cnaJ.s ao E.st:ado, inclusive

parcela õe

eu=,ulat;~.vamenta,

saus

HuniciplOS,

as sequ1ntos

.só ocorro-ria

cond•c~es:

.so

atendidas,
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7.2.1. o E:stado oataJa ênc;uadr.ado em
·aituaçi!M;os oxcapcionais previ::~~ta.s no sub.item 2.1; e
'7 .2.2.

-ua

J:'Olativa

aprosanto

suporior

a

ainda

f";a.tor

1

quo

ot'icilinciõlll

no

tonha

pgriodo dg

optõ:ldo

rocCibidas e

apurar,

pala

Go~rno

o

o Estado .ocaun.ic;:ilri ao Minist4r.io da' Fa:z:enda os indicos do
partici~~

pa~la.

dc:ls rospoctivo• MUnicipios no ratoio da

a

::sc;n:wa

aplicados

no

os

-~cipios

cor:r:'Ospondonto

para

incluai,.

ad.iant.alii!Onto,

ra:~pc~itadcns

afeito

sorio

oxoz:cicio,

da

pa~e1paç:J.o

do

no

QXQrcicio

daatinaçio

COCIIWlieados

dq_

dos
1996,

p;~.rcQola

do

PQlo Estado

at4

do

dG.:t 'dias

apóa a data da publicaç:lo dGsta IA.i CCCpl.Or.IQint.ar;
8.1.2. o_ atra..o na comuniczr.çlo dos coof'.icientos
su~nsio

:acarrotal:'li a

ont.~

da

aos ~3pCICtivos Municip:z.oa,

at~

dos z-gc:urso:s ao E.st.ado • 1
quo

:~oja

rogu.lar:z.:acb

:a

int'oz:m<~çõo.s.

cmt:roça elas

e. 2.

a

h :t-a apuraç:lo das valorGs

cadõlo pc.rioclo do compot&ncia,

9.
&

do~t

eompgtiineia,
rG~utrtid.o

.:t'Oõll.at:6rio
dcWidam~ta

:balarlCGtG

da

contâbil

lnlilonsal

orçar.~Qnt;íria

cu;acuçào

ou

inelu:z.ndo o

ICMS,

da r.a.llpgctiva

eota.-parte

muni.eipal.
Os

antrQ9Uos pela UnJ.;i.o ao Estado,

v;,lorc~~s

=no aoa saus Mllnielpios, a eaõa axorciej,o f'inancGol.:t"O,
rfilv:i.stos

sorli.~

o

Unidade

a

COII'Ip&tib:~.l:z.zados

com. b<lsa no

Ot'iei:al ela Unilo, s111ri acrGse:z.da ou do.scontada dos roc:ursos
ent:oçuos no poriodo,

i»odiata:nGnte

ou

de compotQncia

pc~riodo.s,

~CGto•

ou .l:'Glat:6rl0$ :mon.sa:z.a, bem como do bõl.lanço anual,

.acarrc~tari

postecip;aç:!.o da ent.l:'Q9a dos racursos para a data

quo

t'or

o.fotuada a

ent:r09a

do periodo de

8.5.

Exclual.wunontCI

para

qfe::~.to

Vlllo:- a .soi- ontnlOjl\lo ao3 outros Estadoos,
do Esbdo qua nao

balance ta

ou

i11t'orma~s

t.Gnha

.t'Olat6no

dG

&nv::~.;;.do

I!UIIn.sal ,

apuraç!o

cio

ar:n~e:adaçáo

do

no _dev:z.cio prazo 5Gu

1ncl u.s:z. ve

com

ba,e

prCIVist::>a

no

subi

tem a. 7,

o

apurado

e-ntroqug

.à

o

9.3.,

d111

acordo

quo sGri

r.spc:~etiva

I.Jnidado

com

o

dGd:uzl.do

indirob. da
do.finido

no.s

do valor

u=a

em

fNiiSfnO

rcospGctivo

da.sc

duas

formas

previstas no subi tam 9.4.
Fedlllrada,

cada pcar.l.odo _de compatànc:z.a· e por mna das duas

GZII

fornaa.s .. pl:Civistas

no 5ubl.tom

sorio

9.4.,

oOrigator:z.amont•

conaidondos, pgla ordllll\ a até o rnontantcl total da ent:roqa
apurada

no

ro:spocti vo

pariodo,

V&olOJ:"eS

SQtJUint;os

da.ll

dividas:
~.2.• 1.

:;unto ao Tlll50uro

contrai~•

llnidado FQC!Qrada, VQilcic!as o

~

as d.!i admini:straç5;o dl.nt.a
indirota;

a

Vl.ncendas no rnoits

entn191JGS

os

adminUtrac;ão. di.r11ta

~.z.s'.
garantia d:a

'

pol:a

pr::~.DIQiro

as da adm::Lnia~açio

cont=idas ,junto ao TGsouro Nac:z.cmillll pola

9.2.. 2.

Un:z..dade Foderacia,
serão

dopo:~.s

.

N~cional

COI'IIput.ad.a:~

pag;u,

Heurso:a.,

~=trun.ai:-o

Gll'l

quo

as

da

as. da adm:z.n:z.:s-traçào 1.ndl.r&t:a:

Cl depo:~-.:11

contraida.s

Un::~.~o,

àquale

sagu:z.n«~o

comput.:r.da.s

pala

Un:z.d.ado

FCK:lorada

d.iv:z.da externa,

:~.nelusJ.ve

eom

prun.e:z.ro,

as

VGncidas e nào pa9as G, depois. as v:z.noenda.sc no més seo;u:z.nte
in.ic::l.a:lmentQ as da administração diret.:r.

comput<:~d.as

postor:~oo:rn>C~nt.Q

111

as

d:a adlluni5t:ração ind:z.reta;

cont.nida::l

9.2.4.

d.ama:z..s antcls

da.

pc~la

Unidade Federada JUnto ao5

admi!u.straçio f'ede-ral,

dl.rota o

:z.ndirata,

p:r:imcliro, as veneidas o não pag:;u e, depois, a.s vincandas no
miio5

.SQ9Uint.o

àq\lela

Qm

quo

serio

ontrQ9'Jes

recursos,

O.!J

111

po8tor:~.orm.Õnte a5 da adrlu.nJ.stração :~ond:~or•ta.

9.3.

!?ara at'aito do d:z.sposto no .Subitem 9.2.4.,

ato do Poder Exeeut.:z.vo F.cioral poder:i, autorizai:":
9.3.1. a inclusão, como mais uma opção para efoit:o

corrgspondenta
eartei:nt.

a

l:.i tulo

dit. ·un:z.âo,

indireta., prir.l.oiro

õa respgct.i va Un:z.dado

inclus:z.ve

entoB

relat:~.vamento

de

sua

Federad-a na
adml.n.;..str:aç:J;o

aos valores vancJ.dos o nào

pago, o, da-pois, aos vinegnéo.s no rn.}s .seguJ.nt.e àquela am que
.sGrão antroqua5 os racul:".so.s;

lova.ntacblf. pelo CONF.I>t.2.

8.6.

Ráspa:~otado,

om

cada

cons::.stante com a
balancatGs
S. 7.

Estado,

que

davcrâ

ser

arrecadação qlobal no Pais

pgr::.6d:~.co:s

?ica

o

9.3.2. a su.spenslo t.empo::-ária da doduçào dg

os me,.o.s p:.:a:zos concGd.J.dos ao,

E:sbdos, o Min:~..stQr:~.o da Fazend.õl c:ü;~w,.-â apurar & publ.;.ear no
Diãr:z.o Of:z.e:z.al da 1Jni1o a arrecadação tributãr.:.a d.õ> União

.aeu:~

e-

da g,ntrGg"õll dos rocu::-sos, a na ordom que daterml.nar, do valor

Eiea o Minist\Ír;i.o

da Fazenda autorizado a custi:rna:- o produto da

rcozalizada

a. c;ad& Estado

rQCUt"SO:II

Faz~nda J.nf'o::mará, no

O Ministério da

F~rada,

9.2.

compotGmci:a

sQ9Uinte, do.sdCI qu.g rfa9Ularizado o fluxo do J.r>f'ormaç:Õ<õls.

ICMS

do entrc19a dos

sgmpro computadas J.n:l.cJ.:aliiiQnto za5 da ac!ml.nlstraç::ão d:z.rata

~intes.

a.4. O atraJ!Io na aprosont.açào palo E$tado dos sou,

-

ao Tribunal de Conea.s d:l

ro.spoctivo

aua publicaç:lo. EvonttULl diferer.u;:a, apôs divul9ada no Diário
:~~~aram

.fo~

condiçJ.o

subitons

balanço anual, a .sor onVl.ado no pra:;:o dG :sté doz d.ias ap6s

a

pra=,

os

sua apuraçlo,

II'IQn\Ór:r.a d• cálculo,

àquole em que .serio ontraguas os recurs08, sempro
6.3.

:b«n

A

9.1.

prazo

mcmsal,

publie<U!o, qua davorá aspgcit'icar o proc:lutó lh.

;;arrcac:ac!&ção do

dã

cada Mllnicipio obsGrvari o di.spost:o nGs::e itGI!I.

sarom ontroguos a

o Esl:.õldo onviará ao Minist.ãr.io

cb. Fa.:tonda, at.ó o d4e1iao dia útil do sagundo fflis seguinte ;ao

pc.riodo

JIIQSliiO

na

utili:!:!-d'?s

9.2. Pa.r:a Gfoito de entrag":a dos recursos. t UnidadG

coo:fieientos

11111~

no

serão rQIIIQt:Z.dos,

obaaroiado, ain.ü., o sQ'1Uintu:
8.1.1.

procod.i~ntQs

os

junt:.a:II'IG:>te com o c!etalhamGnt.o

.ont.nt• da dlv:i.da da adln-.nistra.çào dil:'Gb. o

8.1. Antoas do inicio da CD.da axorcicio fi~eeiro,

ICMB

Estado e
quais,

racur.~os

do E•tado o

:aos GoVGrncn11 do11 Hunicipio:s do mGismo.

do

entroça do5 rocursos,

aft~~t.l.va

ro8Ultado do cllculo do montant.o a. ser entrQÇfUe :a cada

Uni.io, para sou ·conhGcimcmto o conez-ol.g.

nos termos deste All<iiXQ,

sor ontroqlla a cada Estado, but como os

a

ant.es da data prev:z.sta: para a
o

do eâleulo pnvista no .itGCII 6.

dostinao:!os, rospgetJ.vamanto, ao

lllilrtllll

do

(um)

da1111

caberi ao Mini•tário da Fazc;m&L processar as

8.

a

ou

~li.dado

da

int'o%111õJ.ç:ôg11
mon~te

Estado

eon:~Jidg~do.

ccepcttllncia
apliC~~~o

o

.iqual

uma

Agosto de 1996

constante do

Ml.nlstGr:~.o

da

OnJ.ão,

Fazenda

polo

dl.spos:z.t.J.vo,

di.sponive:z.s, no pr:t.zo devi4o,

eompativel

e do balanç::> anual.

publ1.ear no DíárJ.o or-.:.c:z.al C.a

comprognd.1.d.a
9. 4.

Fec!Gradõa,

Os

ree-.1r.sos

quando

as_noca,:~sá,r:z.a5

a

am cada pariodo do

sarem

não

l.nf'o=açr!io,.

ont.:rcguos

eornpotoilnela,

div:~.da

estiverem

à

Un:z.dade

Qqu:~ovalante5

ao

montanto da.s div:z.das apu::-ado na f'o.-ma do subl.t<Un 9.2. a elo
obr:z.9ado

ate cJ.nco dJ.as t:>t.Ql.S

antarJ.::>r, .serão sati..s!"al.t.os pola Uruào po:r- uma das
f'ormas:

sogu:~ont.o.s

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

9 . 4 .1.
da série

a

dez anos,

dividas

entrega de

especial~

da

obri~ac;=ões
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do Tesouro Nacional ,

inalienáveis, com vencimento não- inferior

remunerados por taxa igual ao custo médio das

respectiva

Unidade

Federada

junto

ao

Tesouro

Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas

dividas; ou
9.4.2. correspondente compensação.

9.5.
FGderada,

Os

em cada

reCUrsos
periodo

diferença positiva entre o

a
de

serem

entregues

competência,

valor tQtal

que

à

unidade

equivalentes a

lhe

cabe e

valor da divida apurada nos termos dos subitens 9.2. e

o

9.3.

e liquidada na forma do subitem anterior,

serão satisfeitos

através de crédito, em moeda corrente, à

conta bancária do

beneficiário.

10. Os parâmetros utilizados no cálculo.da entrega

dos

recursos a

cada: Estado de que

trata este Anexo serão

considerados, no que couber, para efeito da renegociação ou
do refinanciamento de dividas junto ao Tesouro

Na~onal.

11. As referências feitas aos Estados neste Anexo
entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

de agosto de 1996.

PROJETO ORIGINAL

Oisp6e sobre o imposto sobro opet'liÇOes relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestaçl5es de serviços de transporte interestadual e intennunicipal e de
comunicaçAo -ICMS, nos tennos dos artigos 146, III, •a•, 150, parágrafo 7" e 155,
parágrafo Z', 11, X. •a• e XII da Constituição Federal.
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O CONGRESSO NACIONAL

Agosto de 1996

dec~eta;

Art. t• ~Compete~ Estados e ao Distrito Federal instituir, para cobrança
ém seu respc:ctiw tmitbrio, o impos(o sobre operações relativas à cin:u1açio de mercadorias c sobR

p..,_de ocrvjçosde llanspOI1IO- c~ c de~ aind&qucu
operações e as prestaç6cs .se iniciem no exterior.
Pouágrafo único. ,.. leis c:stadwUs rcguJadons clispooto ...... lei ccmplcmcDrar.
Art. ]!'

imposto obsc:ovvio o

o imposto mcide solnc;

1- op:nçilciEdativu. cUcubçlo de IIICrCIIdorias;
n-prestaç:õcsdescrviçosde1lansp01110...........,..~

m • serviços de c:ont~~Dic:açio, assim cntcudidu a geraçlo, a ~ a
"""""""'· • .........-.. n:pctiçlo. ·~de~deqaalqacriiOimCZa. lata
po< qualquc<- -~ clctn1aico.

t ,. o~ iDcidc sobre a car:ada de ... caoba ~do.-.
por -pessoa 6sic:a ou juridica. ainda quaD(Io te tma de bem dcstiDado a ccmu:mo ou &livo ttco· da.
estat ~ lec:iumo,. assim como JCJbre o ICI'Viço presado DO exterior~ cabendo o imposlo ao Emdo oado
estiver situado o zmt ' iant:IISO dCstiDatirio da mercadoria ou. do serviço. O impaao Dlo iDcido:
solnc m=adoriaa que mtqpao l>ogaa= """""""" ou dcaccmpaobado. como dcfimda pela
IUl:ocic:bclc Ni4J I • ,

o--

§ Z' A ~ db &lo ~

apcnçio 1!110 c:oosâlua.
Art. 3"

iodq>cDdo da .,........ juriotica da

incide......,

1-opcraç&;si!IIC<l=bocmliOcxteriocprodutcs ~;

coml>ustncú

n-

op:nçilcl que dcstúlcm a ootro Estado pcUólco. iDchuivc ~

m•

operações com livros. jornais e ~ inf:I!Divc o papel dcstiDado

l;qu;dos.-

ddc clcrivadoo, ~ ~·-

à ... impo<sdo;

v - cfi:tuadu po< cstabclccUncmo prcstado< de scm,o de
qualquer aatorcz:a dcfirüdo em lei complc:meutar cano de ccrnpc:têDcêa uibutiria cb Muaicipioe.
cxm rnc:raldoria a ser ou que tenha .sido utilmda n& prcstaçio do serviço, ressalvadas as hipóteses
pmrisras aa mesma lei complcmcrar;

cm........_ bem""""

-

VI- opcoaçõcs dccor=lca de alicoaç;lo 6duciiria
de E<Oiizaçio de pmu;a .... dccctrincia do iDadimplcmcnlo d o -

~pelo

W • operaç6es de contiUO de arrendamento~ iaclusivc a venda ao
valor n::sãduaJ., DO térmiDO do ccntraro;
WI • operaçõer de qualquer natureza de que dec:ona. a tnnsf

Pais---.

Prol'ricdadc de~ iDduslrial. com=ialoo de ....,..cspm..

A

do

Art. 4" Comri~ do imposto é qua1quc< pc=a 11s0:a ou juridica que
n:ali: ~ ..
cúculaçio de mcn:adoriao .. que-...,...,.
de transporte interestadual OU intcr=micipaf OU de COIIIUilicaçio.
§ 1o É também contribuinte:

I · a pessoa fisica ou juridica que, mesmo sem habitualidadc. importa do
ext.erior mercadoriaa. aiDda quaDdo o bem for importado por ccnsumidor para uso próprio ou que x
desline ao ativo fixo de estabelecimento do irnport3dor;

n - a pessoa juridiea à qual se destine serviço prestado no exterior ou cuja
prestaç.5o se lenba iniciado DO exterior.
§ r Para os efeitos desta lei. considcrarn--sc pessoas juridicas:
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1- .......... juricticu dodórà!o~

-""Pais, bem"'""'

as~~ ou~ dcpessou~ccmtedcnoc:xtaicr;

.s

.~ · . . ··- · · "· ·n _, .. firmas iDdividaais c ., pCaoa Ósicu 'qUe: cai' D!;JmC iDdivDIII.
c:xplolan, bohiluale ~ quolqaer alividode d e - CXliiiCiâol oà dó Pft'l!ll\:lo de·
1
IC:Mçai: de traDspcftc iutu:
.. ~ ' . ' - ' * ~1 c iac:emamicipal ou de CX'I!WO •:1 ;I c
An. 5" A lá COia<lW pode atribWr a o:it<Uo que Dio- a <X>IICiçlo do
-.ibuimo mu que xja Wx:u!ado ae faro gaodor. allojaçio passivaea obripçlo tribulâria,....,
cm que fica ccduida & ~do c:catribuiale.

......

Arl.6" Aláestldualpodepr....quc,--fi>rma!ctm
entidades repaesaatíns de c:atqOriu OCCIDÕinic:as de conttibuiDlc:S'. nu opc:raç&:s de detcnaiaada
fase seja cobrado o imposto·com base DO .PRÇO de \'elida a c:mst '] • fimd.. _fixmclo.s:. l*ll c:ac
cfcào. a cstimalitla dr=:l:a: pra;o ou. &ltcuaatiw
a C3timativa de despesa c de margens de 1ucto
posiCriora. .•

das-ou

· ..... ',. · l'lrlisJafi>llaico. Or-·aqueaema.·...,.....,podcm,..pgm ·

alo. N01ta lilbma bipóccoc, podem ..,.dodoo ..,..........._por~ da··
panes. mcdiaDI:c cxmri ;i prévia c:m prazo que: o próprio aaxdo~ pn::wa-•

""" . --pelo.......

. An. 7' A lá esladual pode "'"'"'"" ...,. do _.hiticfade oo6diria ·
de"""-' priDcqlal, de ......... - - . d e - . do '
ouuu ~ lb;ca ..,juridiea que"""""' Wx:uloçio.cano &lo~·. ·
An. &'! Ccasidcra... locol da apaaçlo:

-

I· .~.- ......... à~domcn:adorias:

a) o do estabet. ·

• oadc ac

c:ocoatr:m. as

mcn:adorias no fDCII1CDto da

...

;,,
b) o do est:abclcçimemo irnpomdor ou o do cbnicilio do dnpoclaib. se
pessoa fi:sicã Dio cstat 1I! c. da;
c:) o da liàtaç.1o,. no caso de lcü&s ou de am:mataçJo. em basta púb~

ci) 0&,' estabclcQmcuco uànsriutcmc., DO caso de emrega ou ~ de
prioridade de mcn:adoria que por de não tenha tra!ISitado;

de--

e) o do cstabclccimcnto depositaDcc, no caso de ClllrCp a partir de armazém
gemi situado no m:smo Estado;
11· ... ou de serviços de cxmunicação;

de scMço

a) o do lcx:al onde
imcrcmdual ou intcnmmic1pal;

--

ou -....mcipol

se iniciar a pn::st3Çio do serviço de: tnnsportc

b) o do JocaJ a partir do qual for prestado o scniço de comunieaçio;

c) o do kx:aJ do destinatário do serviço cuja prc:staçlo se iniciar DO exterior.
§ l" Para efeito desta lei, cstabclccimcnto e a área continua em kx:a.l
pnvado ao pUblico. edificado ou não. próprio ou de tcn:ciros. onde pessoas fisiça.s ou juridicas
exerçam suas atJVJdades. em car.i.ter tempor3rio ou pennaDmte. Considcm-se continua a ân:a onde se
explore ativtdadc agr-ioob., pcaaaria ou ag:ro-lndustrial ou extrati\12 nuneraJ ou vegecal. cm que haJa
separação por esh'3da que a oonc:.

§

r o veiculo

usado no

comercio

ambulame

00

na pesca

c.onme.a-sc

esubclocimento.
An.

~

Considcta ocorrido o fato gerador do imposto:

I - na saida de metcadoria objeto da operação, de qualquer esr.abdc:ciment:
II - no ato da aquis1ção de me1'C3dori.a cm leilão ou em hasta pUblica.
inclusivC' de men::adorias importadas do exterior e apreendidas:

m - no
esta.belecuncnto transmlteme;

aro da traD.SITlissão de mercadoria que: não tJver transitado pelo
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lV- no ato do lbtur::cimcnto de mcradoriu cem~ ck ~ alo
mcluldoo .,... oo ..mç.. """P....wdoo"" ..._.-..;. lributária doo Muaiclpico;

.
.
v .. no f"orocc:ialcDio de alinxrCJçlo bcbidat •
.............. lwa,alã,casu oocumasesúniJ.ua;
·
VI- no ato da b*
VIl -

·

I

outllll ................ -

a tcm::iro de oacadtwía ckpoeitwh cm armaa!m

no inicio da pr=açlo de serviço~ de ~ intu

1 ra' o.

VIU ~ na ~ c:misdo. tn
lo ldlwiiA · - ~ a.
ampliaçio de ...,.... · a;lo de qualquer DIIUrc:Za. &:ira por qualquct pro;c:110 délrico ou daràâcro;

IX-no•-pdo-.;..descMçopoa<odono-

X•

110 110 cb dr:lpa::ào .àaaDc:iro dU auca:biai ·

M.IO'Nat---·~de·

...

; tldw do CXI!crior.

I...., _ _

deQkulodo._,
· I- o QJorda cpcnçio. assim CDk:ndida a - . torai ftlCiebida a.
wer ftX:ebida peJo IUjeieo ~ a quUqtacr titulo;

qao-. ·

II - r-. falta dD valor da opcraçio. o IRÇO c:cna1111 da rmcadccia
- -.... ..-opaoç.Jcop<>âcodatpdo~ .
--do

m - na auJCacia c1u outras opc:nç6:s a cp ~e . . o i:nc:iao anecriat, o
uJcaia. ou similar, ao IJICf'Cado atacadilca do b::al da opeqçio;

IV - aa &ba de valor da
preço alodido no iDcilo m:

~

c na · ;

a) • o I'Cirl::laR fi:lr indusbial;. o PRÇO F08

b)"'

o,....._ fi>< .......W.., o.,._

FOB

a vista, em w:adu a ClliU'c. cc:mcn:iaDus ou industriad;

Ot.IU'OII wuu

ou

''c 'tjdade de dctamiaar o

mduarial

a

""'old---.

V - na hipótese do iDcUo IV, te. o C!'blt ' •
· ,.,. ou iDdusbiais,. 73%dopreço de veada ao varejo.
II'Pua~dooinasocW,IVeV,--oeo.,._mais....,...

1

r o .,.,.,.._ do

. , _ so1xe - · . - . . • ......_ do

rnercadoriu c sobre pteStaç&s de :s:en;çc. de transporte iallU
' ·•' c âwuu · ·pai c di:
connmicaç.lo imcgr:a a base de c::ilculo a que .te rcfcr: estc arngo, ecmtiluiz:do o I'CipCC:CÍ\0 dc:aaquc

" " ' - fisc:ois,quaodo..;gidocm

lei..,_.............,....."""- pua fias d e - .

§ 3° Nlo se incluem na base de c:âlculo:

1- os descoato. conccdJdos sem conciiçio:
11 - o impo:uo sobre produtD:I lndustna1iz.ado quando • opcr.aç;lo também
f<><fato8"0dordcsoeunpoote.
intennunicipal c de

Art.. 1I. Nas prestações de serviço~ de fran:SpOrfe ink:re:stldual c
de comwúcaç;io, a buc de c.âlculo é o P"90 do serviço.

sei'VIÇCI$

An. 12"

Na importação de mercadorias do «::'tterior. a base de

cilculo

coasiste na soma das scgwnles parcelas:
I - preço constante dos documentos de importação. oMcrvado o disposto DOI

II- 1mposto de Importação;
III - imposto sobre produtos industrialila&Js:
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•. ,""'''"~·~Y....:~~!i~-à~~ou-~-~~-

··lv?

·§ 'lco~-~~~;~~'esti~~~'~it~~
~~~~-~~~~-de~=~-~:~~=::~
importaçlo. sem quaJqucr acrescuno postenor
-~ . ~ • _ ,.,.,, ;...rJ:..Jv x . .....:J-::5"i:r ~~llJ<t.-;;
1_

popmcoto do preço.

.

t:.:~·~"' •.;\ ~:-.-,-,i~J~'--tf~'fix~;·I;di·~~~..i.d~rP.m.;i;~ de w~ do
imposto de impottaçio.

de.

DOS

cermos da lei aplicável. substituirá o preço declarado quando maior que

..._. ~ ... ,.._s,.':,- ••.; · ,..,~;_._...... ~~ --~ , .• ----.:~ --~-

... •'7~-~- .,._.....,... /!

--~~~-)

;,- .•:;::;.': ~~ ·;..•:;.4;u ••:!

'.,:,;'"c!''."\'•~-

~ ~f;'

--~-~~:~- .... ~:..:~

...

· • . .' • .

An. 14° · Para a compensação a que se refere o artigo amcior. é assegurMo

aocootJ:i~-"~-~~~~~~!'!'posto-~.~~-~.~de que tenha
resultado a entrada, re:al ou simbólica, no estabelecimento. de mercadoria. inelusm: a destinada ao
ariw ~...~;.0 ~.i.""?'!!! dc_~.de-~ intcrestadua1 c~ ou de
cornunic:açio.
·.-. ...1'~-' .-.... ,. '<""•.:
§ I" Não d1o direito a cri:dito qualsquer rricn:adorias c serviços qoc- sejam · ~
objclo de opetaÇio iseut;a..ou mo tributada- ou que se. refiram. a mercadorias ou serviços alheios à
aóvidadcdo~·-.

,,..,.,.._j. . ;~-1

~·.'q"~'::t~.-'!~;~ '})';~

. ··-· ..

t

~ 'r.'. Deve ser cstomado o ctédito rcfcrcutc a-.merc:adorias c serviços que._ •
a .... objcto de openç1o iscota. ou não tpbutada, sendo esta à~ do coahcà<lo."'·n

• ;,!

..mw.

'õ··~·:,·

.••

...,:-...

época do~.

~""~'

4. ' ' . . . ~ ••

·,

., · L§·J;·:~-o·-~-~-§-§4õ:es-,--;-z.,;:~ibu~~cstomar~

imposto dc.quc se tenha.~ sempre que a. mercadoria entrada no cstàbclccimcntc · '

·

/.~--;~~ou·~~de~bo.ftu~--~~~- :. -~ . -~~---:,_·.#~

. . .

. n ;-~a objcto de saida ou .p~ ck: ~não rributada ou isenta;
lfi ::Seja utilizada ou çonsumida em ind.ustrialização 'ou na c:omcrcíaliiaçio
• ~- ~ ~ ~ · • ·, .· ~ ~ _.: _ • ~.

de mcrc:ádóiiu cuja Wcb ~&isenta ou aãó tributada.. · ··

§ 4"' O c:stOrnO !Cr.i feito em cada periodo de apuração do impOsto na
proporção do l1'IOilWilC das saiclu iscDta:l ou não tributadas cm relação ao tocal das opcraç6c:l e
prestaç:&:s. tribuudas ou não,' do período.
.
~ s• Nio se esroman créditos refc:rmtc:s a men::adorias c seMços que
venham a ser objdo de operações não sujeitas ao imposto por força de DOmta ·constitucional Na
aplicação do <i.ispo® no pacigJafo anterior, o. montante destas operaçõc:j; inclui-se no montante das

- - tributadas.

o

u

r

f 6° não creditamcmo ou o estomo a que se rcicrenl os t•. e 3"' deste
artigo nJo impedem a utiliz2çào dos mesmos Cliditos c:m operações posteriores com a mesma
m=odoriL
§

r

Os estabeJecimc:nt agricolas c pastoris têm um crêdito fixo de 1!Pio

(dez por ceato) do montante de
documcn~

5113.!1

operações, com excbisào de outro c indepc:Ddentcmc de

ou prova.

§ 8"' O dire1to de cridito menczonado neste artigo não se aplica a mditos que
rc:sultucm de in<:cc:.ivos e bc:ocficios COOCtJdidos em desacordo com a lei ou. se for o caso, rdo
previstos em coãvCnios cdeb~ pdos Estados c pelo Distnto Federal na forma da lei apltcãvd.
Art. 15° O direito de crédito oasce com a escriruraçãa, nos livros próprios
do destinatário da men::adoria ou do serviço, de documento idõnco relativo à opcr.1Ção ou prest:aç.io,
nos tennos da !ct aplici.vel.
Parigrafo Wuco. O direito de constituir o credito extingue-se depois de
decorridos cinco anos contados da data do docwnento.

Art. 16° A lei .estadual dispori sobre o periodo de apuraçlo do imposto. As•
obrigações nascidas dentro do periodo consideram--se vencidas na data em que termina o pc:riodo de'
a:pwaç;lo e s1o liqwdadas poc .....,..if 'Çic- ou ~~-em dinheiro como disposto neste

arugo·

.
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1 .:. as obrisaçõc~ ooasider.un--se liquidadas por compensaçJo até o rnontaate
.

etc. cn!ditos csc:ri~ no mesmo periodo:
. .

. .

II-

se o montante' dos debitos do período superar o dos crêditos. a difermça

- p.p dc:IÍtro do pQzO fixado pelo E.tado:

IIl - se o montarnc dos crtditos supctat os dos débitos,. a diferença scr.i.
~paraopcriodoKgUintc.

An. 17 Os dibitos c c:riditos devem ser apuraQos em cada estabelecimento
do eomribuintc mas. pa13. cfciro de: a~icação do art. 16. cotejam-se os debitas c crêd.J.tos de todos os
cstabc!~ dÕ cOnaibuintc no nlC$100 Estado. Eventuais saldos ercdores podcin ser ànputaQos •
pdoccnUil>úiotcaqoalquer~seuno Estado.

·.·

'.· . -...

-

.

Att. 18 Em su~ ao regime de apuraç;Io mc:ncioaado oos aru.. 16 c

17. a lei estadual podecstrbclc~=r.
'

/,J

!

'

•.

•

'".

'

•

'

J - que o· cotqb entre cziditos c dêbitos se faça por mercadoria ou SCf'lo'i9o
- d o -........ pcriodo;

m•

que.. para e:srabcfccimcntot varejistas de poquc110 pane

c:!e•ificedoo pelo Esoldo. o impoSfD seja pago ... pas<das pcriódi<as • calc:W>Ilo. •

ccmo tt
ada '

CllcDdirio. por·esâmativ.a. asxpndo ao eoobibuinrc o dirciro de impuglzi-la c ~ prtiC("
_

....... · - · d o -

..... oqimc otlo o clispcosa

obrip;l!<& .....,...;riu.

.

do~

.

I

Art. Jg'l'
A União eompcnsari. financeiramente os Estadof c o Distn1..0
Fcdoral pda P c n t a d o ci=laçiode-. t<Mços ~""
da revcpçJo da Lei Complementar~ 65191. prevista no an.. 21 destllei., c da ~dé Cftldiro
ao ooatnDuiatc que adquirir bcas para seu abvo pctmaDCatC,. até o quilllo cxcn:ic:io füwxciro

do-""""

- -.. ela Pf"'''Igaçio dosto Ja. . .
§ t• A c:cmpc:nsaçSo .finmcdr.a scr.i. r=li:ada rnc:diaJttc a enàsslo c a
"""PpdoT......,N-..-Eatodo&oaollmriloF<dor.údoliluloocspeciais.""' ~
cm mercado.. ~ por taxa igual ao c:usto médio das dívKias doa Estados jumo i UniJo.
viDccxlol: ena prazo .rdo inft:rior a vinte aza. com poder libcrXório pua efeito de P'P"""*' pelo

- - · omm"""ela Uoilo, dO:
I · impooto. 1aXa1. c camibuições. salvo as iocidc>les - . , sa1irioo,

§ r Fica o Tesouro Nacicml ~a emitir os t:itu.b com a fiaiJidâo
c u c::uac::taistíc mmcionadu no c:apur: c oo parãgrafo anterior

... Estadao nesta lá -

An. 2<1' As - . . também ao Oimito Fc:dc:tal.
Art. 21•

di•pnsi.,.... ...

-

Esta lei entra em .,;gor na datt da sua publicaçlo. revopdu as
c-~omon~ar n'65, de 15 de abril de 1991.

-nno. bom """"' • Lei

JUS77RCATWA.
A Cc:asófWçlo Federal prevê que Jci complementar estabeleça normais gerais sobre dciiftiçlo
de fau. ~ bucl de caJado e courribuimes os imposros disc:rimiudos DC1a (art. 146.
"a•). O artizo 15;5~ § 'Z',
da Constituição. relativo ao ICMS, dc::termiNl que c:abc & lei

m.

xn.

complcmelllar:

b) . . _ sob,. substituição uibu<ária;
ç) cli>Qpliaor o

....... de._....... do impooto;

d) fixar, para efeito de sua cobraoça e dcfiniçlo do arabcloci.mcato
rcspoÍlú.vel, o local das operas;õc:s relativas circulaçio de

a

mcn:adorias e das pn::stsÇÕc:S de: serviços;
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!··~~,·:-· ·

c) excluir da incidência do imposto, nas exportaç6c::s para o exterior,
serviços e outros produtos além. dos mc:ocionados no inciso X, a; ,1T·M"·r- ,, •.,_;,.- .,_.....,..., .-:r:~~

·--~:-.-:-·; ..• f) prever casos de macutenÇãodeaidito. reJari~à ~.
para outro Estadoc_c:xportat;ào para o exterior, Qc serviços c de~.':~:~:"~ 'r-:,..;.,·.~ ':!'!;:~~- .~-:mcn:adcrias; .
.
'
•

--"·'·'··--·· ••• __ ,_., __ ·:-....
g) ~a forma como,

~.-;-

;..',',.;. -·-. •• .•• ,;.;1"!;:..

~-

••

•'•

mediante deiibcraçJodos ~c do- Distrito Federal.._~,
istDç&s. incc;ntivos c bc:Dcficios fiscais sedo l"f'«l<"'didOs c revogados•.
·
.: ·

. ~--~;~~C~~-~r.alcicÓmpl~~quei~amatêriâcra.l?&SiCamemc.. ....
.. _·q..·~ _a.,· 406, de 31 dc-dczcmbro,-.de 1968., ao qual.~ jurisp~ do SUP.~-.!n~,~ ·
.. <Eedclal hayia ~ido o carãic:r de ici matc:rialmcctc.~lc:rnc:çJtU~ 1":4.._~ ~::-.~~-": ") -~ ::Jr..;~d"~'~~
•.·. _·.,. .. A11> das Disposiç&:s Coastituciooais Transitórias, coasidcnDdo que haviam ·Jido
~- oo rqpme~ c:onsritucicnal do:'.ICMS. úrias::altcraçõc:s.. inclusive:.a albutaçlo· q·
~ im:crcswfuais c mtennunicipais, coosidcrmio que a la c:omplcmcm:al' cxiRaxc aio• .:
~ todas as oonnas gerais que derivassem do novo texto coastitucional c coaaidcraDdo • ·

exiguidade de: tempo para ccpcdi.-las; deferiu· aos- Estados para; amvés de .c:mvê:aio. cxpcdiraD tais
nonnu C1A carátcr provisório. o que foi feiro através do Convinio ICM • 66188: -w:n é tempo de •"'!
:ter cxpcc'..dalci c:ompk::mc::mar, mesmo porque a CXlllStitucionalidadc do Ca:wênio cm cauaa tem lido

J.

jrri=i··

OOIJ&eStada c c:m muitos casos n:coabccida pelos tri~ ) :... _: .. l
O projcu> foi feito oom a introdução de algumas altcraçõ:s de normas que bqjc

imposro~_sc:mnmclhor~sua~--~~-~ --.o;c .~.!:-.

qm. O;.;,

. .·:l

Ac -ccatrário da Coa:stiluiçiio .mlerior. a atual do ddiDc o sujeito purivo do imposlo.· -~
de&:rindo a tarefa à lei. complcmcntar. AsJim,. no projclo. o sujcU:o passivo é. definido can rúerêDcia .,~
à babitueMade na prática das opcaçõcs tributavc:is. Esta DOCa~ cscâ iDtimamcctc ligada . .._~
à~ de mer:::adoria. por s~ vez ligada ã ooção de circulação.- Por sua n.aturc22, este imposto dcYe .r
ter c:amo sujeitos passivos aqueles que - pessoas tisicas ou juridicas - se iDsen:m oo proces10 ·
CCCIDÕmic:O da produção c ':b: ~- A ea:.ractc:ristica de ~ só do se RqU« aa
importaçio que pode ser cspori.dica. Neste aso. a sujeição passiva: CstCDde-sc a pessau fisicas que· •
importan bem para seu uso: com excluslo de bagagens. por motivos ôbvios. Se assim Ido se fizaac,: · : ·
Clbc:asimponadosgolariamdc:'laatagemmdcvidasobrcosaaciouais.

'

· '·

:...~

''r'~-:~.

··.~--··

• O segundo ponto de inovação do projeto ê.o. que ~o crédito do imposto refen:dc a
tod;u #S mcn:adorias ou serviços que entram 00 estabelecuncmo. cxecto os que digzm ~ •
atividadcs a!beias ao escopo deste. Ainda boje'se &z a distiDçio cmrc crédito ftsico (w.......,.. a
DlC:fC8dori& a serem ~ ou que integram pn:x1uto fabricado ou que se Ccasomcm DO proocsso
de :foabric:açlo) c crédito finaDcciro (que diz respeito'" b:Ds destinados ao ôlÔ\'0).
projao abole •
clisbnçic, Cll1 primeiro lugar porque o não creditamcnto do imposto :rekrcme a bc:DS do ativo
pc:rmmcmc produz efeitos cumulativos que nào se cocnpadcccm com imposto deste. tipo. ocm c:cm o
t:txlO constitucional e. em segundo lugar, porque toma o imposto mais c:ompativcl c:am sua funçJo
,..,...,.;ma. Em linhas muito gerais, passa-se de um imposto tipo produto bruto a um imposto tipo
coasumo, que pode tomar-se poderoso indutor de novos invcstimcnros. AiDda c;omo oonsequêDcia.
~ que seja feita de modo proporciona! a apropriaçio de cróditos rcli:remes a mczcadorias c
serviços empregados na produção ou comercializ:a.çáo de produtos que dado origem a tributaçJo e
produuls que ..... iscotos.
•

a

o

Se n;\o se utilizam ctiditos quando os produtos ou serviços a que se rdcran gozam de
iscDç;\o ou nJo slo tributados, o mesmo nào deve ocom:r com as exportaçÕtS c cem os casos em que
a n3o ~buta;!o resultedireramc:nte de prccdto ooostituciooal. No primeiro caso, a medida. i.rnp6Mc
p.va que a mo tributaç:W dos produtos exportados seja integral c riJo limil3da 10 ~ ;agregado D&
IH1ima opcr2Çâo~ é esta a Uulca forma de não se frustnr a finalM:bdc da oorma CCIIIStitucioaa. No
sc:;undo caso, a não utilização do$ crc:ditos produziria wn -intolcnivel. c inadmissivd efeito

cumuJarivo.
A Constituição não manda tributar a exportação de produtos inclustrial.i.zados scmi·
elaboados. Apenas permite que o legislador o faça se julgar convc:rUcrnc. Os imercsses nacionais
róqucn:m que esta tributação não exista e ê por esta razão que o projeto faz referência apenas a
produtos industrializados, ao mesmo tempo em que revoga lei complcment3I' 0.0 65, de 15 de abril
de 1991. Basta que o legislackx' n.io defina o que são produtos indusaializados sc:mJclaborados para
~ eles nio sejam tributados quando exportados, wna vez que, na ausêooa de definição. subswnc:m-

a

se na catcgt<m. de produtos industrializados.

o

a

~ p1'0CUlOU aiDda atender, de modo razoã.vel, prãtica da impropriam:::n!e c:hamadJ
substimiç!o tri~· para a ftt:nte ou para tr.is. Esta subsnnuç.ão não é senão uma tributação
mooofisicl com base cZ câlculo cm pane arbitrada pela autoridade. Este arbitrio n!o se ccmpadecc
com o Estado de Direito. Procurando, contudo, atender as nocess1dade:s dos Estados propóc-sc a
possibilidade de iDcidêocia mooofásica mcdia:nre acordo com as C3Ieg0rias afctadas abr:;mgeodo
inth.aiv~ tL base de câ.lculo.
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Vale rcssaJw também que o projeto promove simplificaçào da eobraDÇa do ICMS sobre
opcraç&s cfeauadu pcc ~ agric;obs c pastoris,. da qual clevet:i. tcSUlrar~ cm alguns
casos. rcd:uç!o de carga tnbutãria sobre essas anvidade:s. Com efeito. o projeto estabdccc wn cn:dito
presumido fixo de 10% do montanlc total das operações rc::Liizadas por csrabelecirnentos agrícolas c
pasroris. excluXb. qualquer outra possibilidade de crédito c mdepcndcnr.crne de ~ou

pnmo.
Tem efeito igualmente simplificador a possibilidade que o projeto estabelece de CO(CjamciUo
m:tproco de cródíros c débitos de estabelecimentOS de: mesmo contríbumtc situados no mesmo
Estado. Se do eotcj:lllleD!O resu!tu saldo credor. o comribui:ntc fica autoriZ1do a imput;i.4o :&
qualquer um de seus c:srabelccimcuto:s DO Estacb.
T

-·

Por fim. e:abc mc:oc:iaaar a sislemi!ica que o projc:w cs:abelc:o: como forma de c:cmpcasar,
c:xcrcicios filtaDccitos subseqiicmcs .i. publica.ção desta Jei. as pcn:ias de amc:ad:açio dos
Est:ado. d
•aau 'da rcvopçio da Lei . Complemc:Drar rf 65/9l c da OCIOCCISio de cmütO ao
cootribuime na aquisiçio de bem para seu .ativo pc:nnanc:utc. A sistc:mátic:a ccm:istc ca c:misdo c
cnm:p. pdo T......, Nacicaal- E=los. do. titulo ospccial com poder li""-"ório pan P"ll>'""""
poc
~ovot c1a
do Uopootos. r.axas c=-<~
solm sa1irios W:lcc:Ddos) c prestaÇõc:s de cmp.rêsbmcs c froanclamemcs c:ootraidol,. i couta c risco do.
DOS c;iQCO

p>nt-.""

u-.

.. -..

TcsowoNacicual

\ ··.,

.. ·
•

·."'

>

'lEGJstAcAO CITADA

m-estabelecer riormas gerais cm matéria de legislação tributária. eSpecialmCDtc sobRO:
o) dcfiDição de tributos c de suas espécies, bem como, cm ROJaçao aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos ger.tdorcs,
bases de cálculo c contribuintes;
~o/I

DAS l.rumçéJES DO PODER DE TRJBUW!
Art. ISO. Sem~
•=---•---"""'""";••~ ~ ve• -.. ~ de"''"""-"'"""<
-o--ow-c~Ua!i ao"":"--~""
dado i Unifo, aos EstadM, ao Dislrito Fcdcrnl c aos Municipios:
·~~

..••• ----------------------- ••• ---- -· -------. ·- ---- •••• - •• -. --- ............,. ........
=: ''
§ 1' A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obriPÇio tributúia a
condição de rcspoDSável pelo pagamento de imposro ou contribuição alio fato
~rdevaoconerposterionncntc, assegurada a imediata e~,.,._
lltniç!o da QU3Dila paga, caso nao se =Iize o fato gerador presumido.
~~ ~:

. . ----------------------- .. -· .. -. -----; .;;, ------ ·····-··- .... ·····---------------&t;Aõ!V

Dos lMPosros DOs Esr.wos E oo DISTRJTO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados c ao Distrito Federal instituir imposto$ sobre:
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. § 21 O imposto previsto DO iDciso n atenderá ao seguinte;.
. .
I ,;; será Dlo<umulali\IO, compeDSalldO-se ·O que for devido em cada ·
operaçacj_ldativa à cirqJiaçJo de ~rias ou prcslaÇió ele serviços com o ·.
DU ~.W!I!IIeSDIOonoutroEStadO.ou peloDÍsmto

;::tcobiadií

n-a iselç1o ou DIJc>.jncWncja, salvodelerminaçlo em CODilário da le·• ...
..-·>:;;::>;;·.::· / . . .. - .. ,·::r;.!'\· ···<M .

siJlaçlo:.-,~

-~

··-~.·-·.·~·.·.·

-~~ ~.·

.ai;;.;;~Ji~~b,'~Cc;.çensáçlo-.:Om"o DlODlaDie devido nas
opeaç(!esouprestaçi!eSseguinlcs;
'"'"'·' ·.
" '·" .. ,,o",<"' ·' ··.
. ...-·-·-----... ·.·••· ...... -.. ·- --- ....... -·---- -···------ ... -- ---... --x··:·; iiJciid::~~,;: ~,~~-~-~---~~~;~:~::.;r.·~::.::-~~~- :.:~~ ~:~·~:.~;t·,:;:;.:::, :· ~~·a) SCbieope!açlles.qlÍC destinem ao exterior produtos industrializados;cc_'
-- ........ ..:. ..:. .. ....... :..-.. :..:. -- .. .:........ .....:..::. .. -·-- .......
------~

•

•.

; :.

~

.:·.~

•

..

"

•

'

' ..

...

.;.~~~:..

• '

v .. ~

• '

••-.

~-;;.-:.:.;.;;:

_.:.

••

•.

·-·.•·

,'.

•·

• ,'.

:...;.....;'...___-_.:.:~......:~--

~-ã iei.'.êniíiPJCiDéntar..·
· .•. ·''~ : ..- ·. -·.-.' ...·:_ ·:.-...•·· __·' ·
·-·.·;.:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor scb~e substituição tnburária;
c) disciplinar o regime de compeusaçJo do impaslo;
d) fixaJ; J1312 efeito de sua cobr.mça e delilliçao<lo cstmcJccimento
ponsável, o I~ das <lpCI3I;i!es rdalivas à ciradaç;to de mercadorias c das pJCS-

'...

'.: .xn. :.,i:a_
..

-

.:.~~-...::"':~-

=-

taç6es de servJÇ»S;' .
e) excluir

.

'

.

dà incidêncià dO ÍJI!PC)Sto, ·,w· exportaç6es para o exterior,

serviços e outros produtos além cJo,ç IIICIICionados no inciso X, a;
/)prever casos de manutenção de crtdito, ldativameDtc à remessa para
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços c de men:adorias;

gl_~gulara ~rma c:omo. medi•~"' deliberação dos Estados e do Distri·
to Federai,Isençiles, lliCCllllvos e bcnefiaos fiscais scr11o cona:didos e le\'Ogados.

LEI COMPLEMENTARN! 65;.DE 15 DE ABRIL
del991
Define, na forma da alinu • do inci~o

X do an. l55 da Cozueituiç6o. OJI produtos
umi--elitborados que podem ser tribuudos
~/os Esc.dos • Distrito F«leral~ quando
d• .sua expotU~Io PB• o a:cUrior.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Ari.. 1! É compreendido no campo de incidência do impos•
to sobre operações relativas â circulação de mercadorias e sobre
prestaçi!o de serviço de transporta interestadual e intermunici·
pai, e de comunicaçi!o (ICMSI o produtO industrializado semi·
elaborado destinado ao exterior:
I - que resulte de matéria-prima de origem animal. veptal ou mineral sujeita ao imposto quando exportada in natura.
II cuja matéria·prima de origem animal. vegetal ou mineral ni!o tenha sofrido qualquer processo que implique modifica·
ção da natureza química originária.

III - cujo custo da matéria-prima de origem animal. v•~ge
tal ou mineral represente mais de' sessenta por cento do custo

do correspondente produto, apurado segundo o nivel tecnológico
disponível no País.
Art. 2! Cabe ao Conselho Nacional de Politica Fazendária
(Confaz):

.

.

.

--
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·r - estabelecer as regras para a apuração do custo indus·
trial confõrme referido no artigo anterior;
II - elaborar lista dos produtos industrializados semi·-elaborados segundo definidos no artigo anterior, atualizando·a
sempre que nece~sário..
§ I~ E assegurado ao contribuinte reclamar. perante o Es·
tado ou 1>- Distdfu Federal, onde tiver. domicllio fisC41-. contra..a
inclusão~ entre os produtos semi·elaborado,s~ do bem :de ~ua fa-.._
bricação.
·
§ 2! Julgada procedente a reclamaç4o, o Estado ,oú o. Dis·
trito Federal submeterá ao Conselho Nacional de Política Fa•
zendária a exclusão do produto da lista de que trata o inc1so II
do caput deste artigo.
§ 3~ Para definiç4o dos produtos semí-elaborados, os con·
tribuintes. são obrigados a fornecer ao Conselho N ac:ional dot
Política Fazendária e ao Estado ou ao Distrito Federal de sua
jurisdição fiscal a respettiva planllha de custo industrial que
lhes for requeridot.
A.rt. 3~ N Ao se exigirá a anulação do crédito relativo às en·
tradas' de mercadorias para utilizaÇ4o como matéri8·prima, ma·
teria! secundário e material de ·embalagem, bem como o relativo
ao fornecimento de energia e aos ~rviços prestados por tercei•
ros na fabricação e transporte de produtos industrializados des·
tinados ao ex:teri_9r.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artieo, equipara-se
a saída para o exterior a remessa, peJo respectivo fabricante,
com o fim especifico de exportaçao de produtos industrializados
com destino a:
I - empresa comercial exportaãora. inclusive tradinp,
ou outro estabelecimento do fabricante:
II - armazém alfandeaado ou entreposto aduaneiro:
III - outro estabelecimento. nos casos em ·que a lei estadual indicar.
Art. 4! Para cálculo da partic:ipaçao de cada Estado ou do
Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata
o inciso II do art. 159 da Constituição. somente será considera·
do o valor dos produtos industrializados exportados para o ex·
terior na proporçao do ICMS que deixou de ser exigid.o em ra·
zao da nlo·inc:idência prevista no item a do inciso X e da desoneraçao prevista no item f do inciso XII, ambos do § 2! do art.
155 da Con.tituiçao.
•
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da UnJ&o somente
aplicará o disposto neste artigo a partir do sepndo cálculo da
correspondente participação a ser realizado depois da viaência
dR~- 5!

Esta lei complementar entr~ em visor na data de
sua publicsçlo.
.
A.rt. 6! !\&vogam-se as disposições em contrário.
_
Brasília, 15 de abril de !991: 17~ da Independência e
llw.. da República.
DECRETO-LEI N? 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968 (")
Estabel«e normas gerais de dirdro financeiro. op!icdveis aos im~
posros .sobre operações re/alil·as ir circ:ulaçào de mercadorias e sobre

..

~-----

de qualquer nal~. ~dó ou~~ f!!J,~idên~ias.
... serviços
.. -- ..
..... -.------- --- --·.-. ........ - .-....... ·- -----·-. -,...-

-~

~ ~---~-.-

-~-

~

~~ ~.

(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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despesas financeiras relativas a pagamento de juros
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.
·
altfssimos que incidem sobre um endividamento ex. Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
cessivo dessas unidades da Federação.
s.:é{• dispõe de 20 minutos~· ..· .. . .. .. • . ' .
, , ~ Ç!Jri()~O notar, Sr. Presidente, que os ju~s alO SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun·
tos são, por um lado, uma. das causas do descontrocia o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente, Sr"s e.
le, fiscal. do Governo e, por outro, um efeito dele.
Srs. · Senado~s. o plano brasileiro de estabilização
Contudo, em termos macroeconõmicos, embora não
aparentemente vai bem. A se julgar pelo seu maior
se possa fazer. muito para baixar juros sem mexer
objetivo, a estabilização de. preços, o plano parece .. em outras variáveis ·económicas, quanto ao déficit
saudável, pois não é verdade que atualmente.temos
· fiscal pode-se !~luar diretamente em sua compresuma inflação anual que é menos da metade da infla·
são. Pode vir a ser politicamente difícil de implemenção' mensal observada antes da introdução da nova
tar o controle das contas públicas, mas não nos resta outra alternativa, se quisermos baixar os juros e
......
moeda?
Acol)tece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
preservar a estabilidade da moeda.
· Acontece· que hoje a camisa-de-força reprea economia não· é uma realidade estática que se asseinélhe a uma fotografia. Ao contrário, ela resulta
sentada pela âncora ·cambial: ou seja, a taxa de
da· ãtuação de um conjunto de forças dispersas e,
câmbio valorizada, obriga o. Governo a conter a depor vezes, conflitantes, formando um mosaico com- · . manda interna, para não correr o risco de ver o Pafs
plexo e deveras dinâmico."' ' . ". ;..,.. · ·· ' .. ' ·: · ··
l!lergulhar numa crise cambial..
.• •
Gostaria de dizer que sou úni verdadeiro .entu. . Num cenário como esse, o aquecimento da de1 manda interna causaria um tal aumento das importasiasta do Plano Real, em razão daS perspectivas favoráveis :que a maior estabilidade da moeda tem
ções, já bastante elevadas atualmente, que o ingresaberto à estrutura econõmica que queremos, isto é,
so de capitais estrangeiros não seria suficiente para
voltada para a produção, que é a qúe gera riquezas
financiar, de forma segura, um déficit expressivo na
·
.. : · · ·
·
e empregos.
conta de transaçõ~rrentes. Em outras palavras,
Entretanto, vejo com grande apreensão o perfaltariam divisas para pagar os nossos gastos com a
sistente deterioramento das contas públicas, que; aocompra de' bens e serviços no exterior ou, se não
final, pode colocar tudo a perder. Deveríamos ter
faltassem de todo, expor-nos-ramos, de qualquer
aprendido, com a frustração do Pláno Cruzado, que
forma, a uma crise do tipo mexicana, caso houvesse
uma súbita perda de confiança nos agentes econóum programa de estabilização que se descuida da
situação fiscal do setor público está fadado, mais
micos e na sustentação das contas externas.
cedo ou mais tarde, ao mais completo e absoluto
O que faz, então, o Governo para conter a demalogro.
manda interna por bens e serviços? Mantém altas as
Ano passado, o setor público como um todo taxas de juros.. Poderia fazê-lo de outra forma? Cerincluindo-se Governo Federal, Governos estaduais, .
tamente que sim. De que forma? Contendo o déficit
municipais e empresas estatais -apresentou um dépúblico. E isso em razão de que os gastos do Goverficit nominal, nada desprezíyel, de 7,4% do PIB. Corno são um dos fatores constitutivos da demanda
rigindo-se monetariamente esse valor, chega-se a

agregada. Os outros são os investimentos e os gas-

um déficit operacional de 5% do PIB. Seja qual for o
índice escolhido para se mensurar o tamanho do
"buraco", a conclusão é a mesma: o descontrole das
contas públicas é preocupante. Em que pesem as
seguidas demonstrações de otimismo por parte da
equipe económica do Governo, nada autoriza, na verdade, a opinião de que o déficit será menor neste ano
- até porque esperávamos que o PIB crescesse 5%,
mas cresceu menos de 1% nesse primeiro semestre.

tos de empresas e das famflias. Quando se aumentam as· taxas de juros, basicamente se deprimem os
investimentos e os gastos das empresas e das pessoas. Esses investimentos, todos sabemos, redundam em menor capacidade de crescer, no futuro, em
menor capacidade de gerar riquezas e em menos
empregos.

Vale ressaltar também que os Estados e muni·
cípios responderam por 50% do déficit nominal apurado em 1995. Não deve ser olvidado, todavia, o
grande responsável por essa contribuição dos Esta·
dos e municípios ao déficit total do setor público:

Algumas grandes companhias, possuidoras de
próprios, podem até investir, apesar dos juros altos, se acreditarem em boas perspectivas de
lucros futuros- aliás, essa é a teoria do Kalecki, que
complementa a teoria Keynesiana, quando diz que,
se há expectativa de retomo, há investimento. Mas
as pequenas e médias empresas, as maiores emrec~ursos
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pregadoras no Brasil, as quais dependem de crédito
fornecido pelo setor bancário, vêem suas perspectivas de investimento irem por água abaixo.· ·
O que E!Uero que fique bem claro é· o seguinte:
se quisermos abrir espaço para que os juros possam
cair no Brasil, é neceS$ário obter mais austeridade
na administração das contas públicas. Essas duas
variáveis, taxas de juros e equilíbrio fiscal, estão intimamente. relacionadas.
Ora, os indicadores a respeito do endividamento do setor público são bastante desfavoráveis, endividamento que é resultado direto do déficit público
nos três n fveis da administração.
Lemprando que o aumento do estoque da dívida pública pressiona os juros para cima, cumpre dizer ~ue a dívida interna mobiliária federal aumenta
nada menos do que 164o/o no intervalo dos dois
anos, compreendido entre maio de 1994, dois meses antes da criação da nova moeda, e maio de
1996. Hoje, a dívida interna mobiliária federal já passa de R$160 bilhões.
Sobre esse item, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Banoo Central continua emitindo título sem o
menor controle do Congresso Nacional. Na verdade,
esses títulos são uma moeda; regulamentamos a
emissão de ITlbeda, mas não de tftulos. Quando vendo dizendo que compro de volta na hora em que o
banqueiro· ou o investidor quiser, estou emitindo
moeda.
Pesam, no aumento da dívida do Governo Federal, além das operações de enxugamento de liquidez, em contrapartida ao aumento de reservas internacionais, as generosas somas liberadas pelo Banco Central e pelo Tesouro para socorrer bancos privados: o Banco do Brasil, a Caixa Económica Federal e os bancos estaduais, que, somados, ultrapassam a casa de algumas dezenas de bilhões de reais diz o Governo que é dinheiro do Tesouro. É claro, é do
compulsório. Mas esse dinheiro não exiStia, tem de ser
emitido, criado, e isso pressiona a economia.
Existe a conversa de que o dinheiro do Proer é
obtido a partir dos recursos do depósito compulsório,
que os bancos privados recolhem junto ao Banco
Central. Mas isso não corresponde bem à verdade.
O fabuloso dinheiro do Proer resulta de operações
de empréstimo do. Banco Central, concedidos sem
qualquer vinculaçãb com os depósitos compulsórios.
Se amanhã os empréstimos não forem honrados por
seus tomadores, quem arcará com o prejuízo será o
Tesouro Nacional, e não o sistema financeiro privado. Assim, o Proer é financiado com dinheiro públi·
co, o que importa dizer com dinheiro do contribuinte.
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Essa história de que o Proer não onera os cofres públicos é conversa para boi dormir- nesse ponto, va·lho-me das declarações do próprio Ministro José.
Serra, quando mostrou que havia pressão sobre as
contas públicas e que o Tesouro deveria conseguir
esse dinheiro, que existia apenas em documento.
Em relação ao Banco do Brasil e à Caixa Económica, devemos refletir se ainda se justifica a existência de bancos estatais de varejo, sempre utilizados ineficientemente, de fcrma a atender interesses
políticos menores. Quanto aos bancos estaduais em
dificuldades, deveriam ser socorridos pelo Governo
Federal somente mediante o compromisso da que
·
sejam privatizados em seguida.
Já a situação do endividamento de Estados e
municípios não é mais animadora do que à da
União.' Estima-se que o estoque da dfvida mobiliária
somente nos Estados ande aí pela casa dos R$50
bilhões, o que não é pouco: De aoordo com dados
do Banco Central para o mês de maio último. o €'Sto- ·
, que da dívida mobiliária do Estado de São Paulo
chegá a R$16,3 bilhões. Em Minas Gerais, a dívida
mobiliária atinge R$7,6 bilhões; no Rio Grande do
Sul, R$5,7 bilhões; e.no Estadó do Rio de Janeiro,
R$5,2 bilhões.
Esses são os Estados mais endividados da Federação. Não custa lembrar de que três deles são
governados por polnicos do PSDB e um deles por
um político do PMDB, aliado ao Governo Federal.
Embora esses governantes tenham apenas herdado
administrações anteriores desastrosas, temos de estar vigilantes para que não se criem soluções "salvadoras" - em eoonomia e administração não existem
milagres: paga-se por tudo o que for feito - para essas dívidas a .expensas dos cofres da União, ou
seja, à custa de toda a sociedade brasileira.
A verdade é que nosso sistema institucional
privilegia e incentiva os maus administradores, os
governadores que endividam seus Estados, os prefeitos que endividam seus municípios de forma irresponsável, deixando para os seus sucessores administrações financeiramente falidas. Pois o que eles
têm a perder? Conferem-se as contas; não as aplicações. Hoje, se o prefeito fez concorrência, não se
olha o objetivo do investimento; pode tratar-se de
um elefante branco. Isso tem que ser mudado. Os
administradores, ao endividarem as unidades que
estão incumbidos de gerir, aumentaram os recursos
à sua disposição. Assim, podem gastar mais, dar a
impressão a seus eleitores de estarem fazendo muito, talvez até consigam eleger seu sucessor em função disso e, além do mais, não correm o menor risco
de punição.
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\<' c. A·Justiça brasileira não precisam temer, pois é
~hecida

a complacência do no~so Poder Judiciá".
riô ÇPm' ós ·poderosós; haja vista· o resultado obtido
em reêente" censo penitenciário que mostrou que
mais'de 95% das pessoas encarceradas não tiveram·
recu15os pa~i:ontra~ar advogac:fo: Portanto; a impunictade.'
é. garantida:·
prisão·
no.... Brasil
foi-· feita
para
'
'
!
'
, ......
. .,
..., ..
hospedar g~t~ pobre. · . · ..' .~ • ~ • . . • · ... · ,' · ... .
. ·:<~·'Afinal'' de' contas; quem vaí" sofrer as conse-:·
qoênci!IS.do':éiidMdamentc:i excessivb·é· o. próxin:IO)
governador ou·prefMô e não;"com toda certeza,. o.
mau· adminisiiador; que dá má administração Colhe .
apenas os beneffcios. Também 'sejamos francos, no
fiilill sempre se arruma um jeito de 'e"mpurrar a conta
páril' ÜniãÓ; oú peio menos, parté dela. .
. .. ~ É :àSSirri que às coisas caminham em nOsso
Pafs..Endividar-se para. os outros pi.:garem sempre é.
um bom n'eg6Cio; o 'déficit 'publico vai-se alar9andó,'
as ·bases de consistência para o. plano de estabilizá.:··
çã~)lã0: sendomfnadai. : c · ·. :_. : x - / : . :
..... Sr. Presidente, .Sr"s·e Srs. Senadores, essa
réalidàde tem que ser mudada.·Temos de criar Ülna
legislação que impeça às maus adn:~inistradores e os.
maus polf!icos de inviabilizarem a àdministração dos ·
seus sucessores. ~ampouco podemos permitir que
os justos pagoem ÍJelos pecadores,':e que as contas.
dos maus· governantes continuem a •estourar" no
ci>io do Governo Federal, o que significa dizer que o
Pafs como 'um todo, o 'conjunto dos Estados e muni·
cípios braSileiros, terá que arcar com os prejuízos
·causados pelos irresponsáveis.
Devemos refletir seriamente sobre que tipo de regras poderfamos estabelecer, de forma a circunscrever
dentro de um limite saudável o poder de contratar dívidas por parte dos governantes de Estados e de municípios. Uma idéia seria proibir a criação da dívida nova
no último ou, então, nos doi!>.últimos anos de governo,
embora só isso não seja sufiCiente. O fato é que a indústria da dívida tem que acabar.

a

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vamos
votar na semana que vem o projeto relativo ao
ICMS, que preiende aliviar o custo das importações
e das exportações. Essa medida certamente fará
baixar internamente o custo dos produtos, uma vez
que haverá a copcorrência externa. Depois de aprovado o projeto, alguns produtos poderão ser exportados com redução de taxas.
Trata-se de uma proposta que, sem dúvida,
deve ser aprovada. Será submetida a voto provavelmente na próxima quarta-feira. O Ministro Antônio
Kandir virá a esta Casa na terça-feira para debater
com todos os Senadores sobre o assunto. É um pro-
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jeto importante, mediante ·o qual será aumentado,
com toda· a certeza; o giro econômico. Devemos.
apoiá-lo, devemos aprová-lo, No ·entanto, precisa~·
m0s inibir aqilele's' que ·até hoje fizeram contas sem
se preocupar com o futuro. ·
..., .._. Agora mesmo estamos vendo. o exemplo de
dois bons administradores: um do Estado de· São
Paulo e outro do Rio de Janeiro. Eles Cuidaram bem
das suas cidades e estjio conséguindo eleger seus
sucessores. Isso está ocorrendo também em relação
aoutrascidades,..c·o; <,,,._, ..,. ·:'-·' " ...... ·-·
· · "Precisámos criar mais mecanismos legais para
não permitir o aumento da dívida interna.· De pouco·
mais de R$50 milhões ·em '1994,- ela saltou .para
R$160 neste ano. A previsão pára o próximo é 'de
que passe dos R$250 milhões. ' · ' ' · ·· · -' ..
· ' ' ·Ternos que ter, Sr. Presidente, Srs. Senadores,·
responsabilidade erri relação a essà dívida interna.
Se dependesse de mim, haveria no Congresso Na- ·
, c.ional uin negociador .da dívida interna,· a exemplo
do que ocorreu em relação à dívida externa •. Temos
que nos 'organizar, .porque a dívida interna está levando nosso País à falência, Deveríamos, Senador
Eduardo Suplicy; ter um negociador da dívida interna, como tivemos um negociador da dívida externa. ·
Einsustentável a sttuação que estamos vivendo.
O Estado de V. Ex", por exemplo, arrecada
cerca de R$1 ,6 bilhão por mês, mas gasta R$1 ,8 bilhão; ou seja. precisa de R$200 milhões a cada mês.
Da mesma forma encontra-se a maioria dos Estados
desta Federação; da mesma forma encontra-se o
Governo Federal. De fevereiro para março, o Governo precisou de R$8 bilhões; de março para abril, de
mais R$13 billjões. Vamos pagar cerca de R$40bilhões de juros, de serviço da dívida. Que desenvolvimento teríamos com R$40 bilhões neste País!
Precisamos, portanto, encontrar uma solução
para essa dívida interna, seja de que forma for. Há
Senadores que sugerem a criação de um imposto
para pàgar a dívida. Não sei de que forma o faremos, mas temos que nos livrar desse mal que corrói
a nossa economia. O Plano Real vai bem, a dívida
interna vai mal. Precisamos analisar esse fato, que
pode levar o Plano Real a um desenlace perigoso;
precisamos ter o cuidado de levar essa experiência
até o fim; precisamos levar essa experiência adiante. Não podemos permitir o que aconteceu em outros planos.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com
prazer.

., '
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· O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Ney Suaszo que para aqui vieram em função do estímulo de
suna, é importante a advertência que V. EX" faz com
taxas de juros tão altas. Então, esta recessão, a alta
respeito ao extraordinário custo do ser:viço da dívida
taxa de desemprego e a menor velocidade de cres-.
dos Esta:dos~da União e de alguns mu~icfpios. Se o
cimento têm a ver com taxas de juros tão altas, que,
por sua vez, têm a ver com uma taxa de câmbiO<quecusto das dívidas está sendo tão alto, se está causando dificuldades às finanças da União, pode-se di·
poderia ter sido ajustada mais adequadamente. Clazer que !Já di!iculpades inclusive no que diz respeito
ro que há pesos e oontrapesos nisso tudo, mas faz.
se necessá!Í\l um ajuste, principalmente a criação
ao Plano .Real. V:. EX" é um tanto otimista ao dizer
de instrumentos que yisem a me.lhor distribuição da
que o Plano Real vai bem\,_ porque há inúmeros sirenda e da riqueza. Hoje, -e eu em instantes espenais de· que há setores que não estão indo bem, e o
Congre5So e ·().·Executivo deveriam ·estar alertas
ro também falar· sobre is'so- está aqui Dom Lucas
para eles. É fato - e isso reconhecemos ·- que a inMoreira Neves, dizendo que o Governo não quer a
fiação hoje está em 1omo· de 1,5% ao· mês- em jureforma agrária. O Presidente da CNBB menciona
nho de·1994 era de 47% ou 48% ao mês. Por outro
que há uma diferença muito grande entre o discurso
lado, precisamos reoonhecer que o Plano Real não
e a prática do Planalto. Isso é mais uma preocupação: COm_ó" oompatibilizar crescimento com melhoria
pode ser apenas um plano de oontenção de inflação.
Um planÇ> de estabilização econômica deve levar em
da distJ:ibuição da renda e da riqueza; envolve reforconta. nãp só obj~tivos da estabilidade de preços,
ma agrária, envolve instrumentos de política fiscal e
tribÚtária, incluindo o nosso Programa de Garantia
mas também objetivos de· crescimento da economia,
de crescimento das oportunidades de emprego, de
.de Renda Mínima.
..
· ~
melhor diStribuição da renda e de ataque à miséria. / /
~ O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigadp, nO:
É cla:ro·que·atacar·todos esses·objetivos ooncomi,..·
•bre senador. Esses ajustes estão sendo feitos. O
tanteme~te é um grande·desafio para os Miriistrós
projeto do ICMS nada mais é do que um ajuste, que
da área' econômica, ·para o Presidente e para os
vai permitir uma 9inamização e um barateamento:
Alerto somente para 0 fato de que, se não tichefes de E~tado. de qualquer país. Não é fácil solucionar isso. As vezes procuramos fazer a eoonomia
vermos a contenção do déficit públioo, iremos criar,
crescer acentuadamente. e descuidamos do aspecto
·
da estabilidade de preços ou do aspecto social. É
gerar um fator tão negativo, que poderá ser um óbipreciso que 0 oonjunto de instrumentos leve isso em·
ce muito sério ao sucesso do Plano Real. O Plano
conta. Temos hoje taxas de desemprego muito
Real vai bem e distribuiu muito a riqueza do Pafs,
acentuadas, ainda que tenha havido agora ligeira
mas precisa ser oonsolidado, e estão sendo feitos
melhora na Grande São Paulo: de acordo com a
esses ajustes; o principal deles e o mais urgente é
Fundação Seade!Dieese, há cerca de 1,3 milhão de
essa contenção infame da dívida interna. Muito abridesempregados, ou seja, uma taxa da ordem de
gado.
16%. O próprio IBGE indica taxas de desemprego,
o SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) pelo seu conceito das seis regiões metropolitanas,
concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suda ordem de 6,2%, bem maiores do que o foram no
plicy. s. Ex" dispõe de 20 minutos.
passado. Há inúmeros segmentos da indústria e do
o SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia 0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _
comércio, seja do Nordeste, do Sul, das mais diversas regiões do País, onde a situação deixa muito a
desejar. Os agricultores de· muitas regiões do Pafs
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Comissão
também estão reclamando. E taxas de juros tão aiMista do Orçamento tomou uma decisão pouco
tas têm a ver com certas decisões de política econôusual, 111as extremamente importante na manhã de
mica que foram adotadas, dentre as quais a opção
hoje.
Ao examinar o parecer do Tribunal de Contas
do Governo Federal de manter uma taxa cambial
que, se, de um lado, contribuiu para que a estabilida União sobre as oontas da União relativas ao ano
dade de preços fosse mais acentuada, por outro
de 1992, a Comissão Mista do Orçamento resolveu
rejeitar as contas do ex-Presidente Fernando Collor
lado, contribuiu para dificultar a situação daqueles
que produzem bens que competem com os importade Mello do período de 1° de janeiro a 29 de selemdos; também houve dificuldades para os exportadobro de 1992 e aprovar as contas relativas ao período
res. O Governo insistiu em desvalorizar a taxa de
de 29 de setembro a 31 de dezembro de 1992.
câmbio numa velocidade menor do que aquela que
provavelmente possibilitaria e seria compatfvel com
Ora, Sr. Presidente, os Deputados e Senadotaxas menores de juros. Porque para compensar os
res que expuseram o seu ponto de vista na Cernisefeitos de uma taxa cambial um tanto sobrevalorizasão Mista de Orçamento levaram em conta que,
da, o Governo precisou estimular o ingresse de rediante daquilo que se conheceu do Governo Fernancursos externos, sobretudo de capitais de curto prado Collor de Mello, diante da prática comprovada de
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tráfico de influência averiguada na Comissão Parlamentar de Inquérito que examinou as denúncias do
Sr. Pedro Collor de Mello sobre os atos do Sr. Paulo
César Farias, diante da evidência de que houve o
conluio entre Presidente Fernando Collor de Mello
e o Sr.. Paulo. César'·Farias, que levou ao seu enriquecimento extraordinário, não haveria como estar
aprovando as contas do Presidente Fernando Collor
de Mello. · .
· . ·. ,
.
·o:o .• ·, ,
· c::. Gostaria de ressaltar a importância del?S3- decisão, que ainda será examinada pelo Plenário do
Congresso Nacional. Ressalto que essa decisão foi
diferente da proposta pelo Relator do parecer das
contas de 1992.
·:
Também gostaria de salientar que é preciso
que todo chefe de Estado, todo Presidente da Repúblicã, todo Governador, todo Prefeito deste país que
for !!agrado em malverSação de recursos, em atos
que visem ao seu enriquecimento ilfcito, ou que· esteja conivente com atos de enriquecimento de .qualquer pessoa, de maneira ilícita, precisa ser exemplarmente punido: É isso que o povo brasileiro espera da Justiça e, inclusive, do Congresso Nacional,
naquilo que for a nossa atribuição.
Ainda ontem, os jornais informaram que, na
Corte de Justiça da Coréia do Sul, os ex-Presidentes.
da Coréia do Sul; Roh Tae-WoÓ e Chun Doo-Hwan,
foram julgados e condenados por amotinamento,
traição e cornipção.
Vejam V. Ex•s. que em diversos países do
mundo começa haver julgamentos e condenações:

o

'O ex-Presidente da Coréia do Sul
Chun Doo-Hwan foi condenado à morte ontem pela participação no golpe militar de
1979 e na repressão a uma manifestação
pró-democracia que deixou 193 mortos.
O seu sucessor no cargo, Roh TaeWoo, foi condenado a 22 anos e 6 meses de
prisão pelos dois eventos. Nove dos principais executivos do pafs, 13 generais de reserva e 18 ex-assessores presidenciais também foram condenados a penas de até 1O
anos de prisão no final do julgamento mais
dramático da história sul-coreana.
Os dois ex-Presidentes sofriam várias
acusações por causa do envolvimento em
três escândalos diferentes. Os seus problemas começaram no final do ano passado,
quando Roh e, mais tarde, Chun foram acusados de ter recebido subornos astronómicos, de milhões de dólares, enquanto estavam no poder, entre 1980 é 1993.

. ·.
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Eles foram acusados em seguida de
tramar o golpe de dezembro de 1979, que
levou Chun ao poder, e de executar o mas- •
sacra de manifestantes pró-democracia, a
· maioria estudantes, na cidade de Kwangju,
em 1980. · · ..
.. · Os dois foram condenados por amoti.. namento, traição e corrupção, apesar de
·. Chun ter sido apsoMdo da acusação de assassinato porque não havia como provar
que ele deu ordens diretas para atirar contra
os manifestantes.. ,
. Pela condenação por corrupção, os
dois ex-Presidentes foram penalizados com
multas no valor do que teriam recebido, um
• total de cerca de US$600 milhões.'

Ora,· na Coréia do Sul, o povo obviamente, estava esperando uma decisão da Justiça, pois houve
cases graves de preparação, amotinamE!nto; golpe
, militar e ação de massacre contra estudantes, o que
condenou o Presidente à mortec ·
· Não estou aqui preconizando a pena de morte,
porque sou contra, mas, com relação ao Sr. Fernando Collor de Mello, o Congresso Nacional deve confirmar a decisão da Câmara dos Deputados, corroborada pelo Senado Federal, que cassou, por 8
ano$, os seus direitos políticos. Seria muito estranho
que o Congresso Nacional viesse a aprovar as contas do ex-Presidente se, ao mesmo tempo, resolveu
condená-lo pela prática comprovada de corrupção.
Tudo o que veio à tona, bem como o relatório
preparado pela Polícia Federal, pelo Delegado Paulo
Lacerda, não teve, ainda, o seu trâmite concluído na
Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós
ainda estamos aguai'dando a conclusão sobre o extraordinário inquérito onde tantas evidências de enriquecimento ilfcito foram somadas. Aliás, com respeito a isso, a Revista Veja, desta semana, e a Folha
de S.Paulo, de segunda-feira, mostram dados que
devem ·ser objetos da atenção do Congresso Nacional na hora de apreciar as contas do ex-Presidente
Fernando Collor de Mello.
Diz a Veja, a respeito do exnio dourado, que,
ao completar um ano fora do Brasil, o Presidente
Fernando Collor e a Sr" Rosane curtem uma boa
vida em Miami. Vou apenas ler alguns trechos:
'Como de hábito, o ex-Presidente Fernando Collorde Mello chegou ao seu escritório em Miami, na sexta-feira passada, por
volta das duas da tarde. Balizado de Collors Office (Escritório de Collor), o conjunto,
situado no coração financeiro da capital da
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Aórida, é formado por quatro. salas e duas
garagens- e custa 3 mil dólares de aluguel
mensal ao ex-Presidente.
_Tem sua razão de ser a alusão ao mo. vimento de jovens brasileiros que, em 1992,
se vestiam de negro e pintavam a cara para
pedir o lmpeachment do então Presidente
Fernando· Collor. •Agora, quem veste preto
·.com-a situação-do Brasil sou eu, diz a um
amigo num protesto contra a condução do
Pafs na era tucana.'
A reportagem traz diversos detalhes a respeito
de como é que ele está viliendo. ·
A Folha de S.Paulo expôs, na sua matéria de
segunda-feira, que o ex-Presidente mantém um padrão. de vida onde' gasta US$37 mil por mês, em
Miami, viven.do de rendimentos. Será que o seu patrimônio permitiria isso, não. fosse aqu.ilo que aconteceu durante o período de sua gestão presidencial?
Avalio que. tudo isso ainda precisa ·ser muito bem
examina<;lo, ao se completar .0 inquérilo, presidido
pelo Dr. Paulo Lacerda; obviamente essas informações precisam ser também examinadas em detalhes
pela Justiça.
.
De qualquer maneira, fica registrada a importância da deciSão da Comissão Mista de Orçamento,
na manhã de hoje, que rejeitou as contas do ex-Pre- · ·
sidente Fernando Collor de Melo, tendo aprovado as
contas do período de 199~ do Presidente Itamar
Franco.
·
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar as observações de o. Lucas Moreira Neves, Presidente
da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
que, segundo informa a Folha de S.Paulo, de hoje,
durante a abertura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, disse que o Governo Federal não está
disposto a fazer a reforma agrária:
•Apesar de fazer discurso favorável à
reforma, o Governo Federal não está se esforçando o suficiente. Há uma diferença muito gran_de entre o discurso e a prática', afirmou o Secretário-Executivo da Comissão
Pastoral da Terra, Irmão frio Conti.
(...)·
Segundo D. Demétrio Valentini, Bispo
de Jales (SP) e responsável pela área social
da ~NBB, o País vem 'arrastando há anos a
d!"eisão de faz!lr a reforma agrária e continua na mesma situação'.
Para Conti, o Governo comete três falhas "graves" que comprometem o andamento da reforma: estaria cedendo à pres-
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são da Baricada Ruralista, liberando recursos para desapropriações com lentidão e
demorando muito para fazer as imissões de.
posse •.
Desde maio, houve 134 decretos de
desapropriação, mas nenhuma imissão de
posse. Está evidente que há uma contradição muito grande entre o discurso do Governo e o que está de fato acontecendo', disse
Conti. ..
O acordo feito entre o Governo e a
Bancada Ruralista no Congresso para aprovar o projeto que proíbe desapropriações
em terras produtivas invadidas é, segundo o
padre, um 'retrocesso total do ponto de vista
• legal' para a reforma agrária.
'Se . o Governo estivesse realmente
preàcupado com a questão social, não teria
feito acordo desse porte', afirmou.
Conti também crilicou a lentidão .na liberação de recursos para formalizar as desapropriações e ameaça do Ministro Raul
Jungmann (Polftica Fundiária) de suspender
o diálogo com os sem-terras se as invasões
continuarem.
'Rco preocupado porque, por trás da
afirmação do Ministro, de que não vai negociar sob. pressão, pode estar escondido o
desejo de desmantelar os movimentos sociais~·

Para a CPT, a ocupação de terras é
um instrumento legfiimo dos sem-terras para
reivindicar os seus direitos. 'Vamos continuar apoiando as invasões, apesar de a
Igreja não ter posição de consenso sobre o
assunto~·

Ainda disse Conti: •Aqueles que não
cumprem devem ser desapropriados por
meios legais - os que não cumprem a dou. trina social da Igreja. Como o Governo é tímido, a ocupação passa a ser uma forma de
pressão legítima do segmento que não está
sendo ouvido.'
O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não, nobre
Senador Edison Lobão, que ainda ontem levantou
este tema em seu discurso.
O Sr. Edison Lobão - Vejo, até com alegria,
que V. Ex' volta ao mesmo tema hoje, o que significa que de fato esta é uma questão que precisa ser
profundamente debatida, interativamente debatida
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neste plenário. Hoje, vejo que V. Ex", também fazendo leituras como ontem eu fiz, aborda a questão da
imissão imediata da posse da terra e fala também da
defesa das -invasões de terras. Ora, invasão não
pode ser uma coisa defensável. Não é legal a invasão de terras. A reforma agrária é necessária, é indispensável, é urgente fazê-la, mas fazê-la em ordem; agora, com invasões significa tentar fazê-las
em desordem e em desordem não se constrói nada
de positivo, nada de duradouro. Quanto à imissão
imediata da posse da terra, esse é um tema debatido há muitos e muitos anos e sempre se volta ao
mesmo problema. O Presidente da República e o
seu Mini~ro da Reforma Agrária têm dito que o
maior problema não é exatamente a terra, a terra
está_ quase sobrando e já nas mãos do Governo. É o
caso, por exemplo, da violência ocorrida no Maranhão, em que membros do Movimento dos Sem-Terra assassinaram os funcionários de. uma fazenda.
Com que objetivo, pois se exatamente naquela área
estão sobrando terras? O número de trabalhadores
rurais pretendentes a um quinhão de terra naquela
área é menor do que o número de hectares que estão à disposição. Portanto, o problema da imissão
da posse da terra não é fundamental; o fundamental
é ter-se uma -política objetiva, coerente e aplicá-la
com rapidez, com determinação - eu até diria, qua- ·
se com obstinação .:. para que se chegue a uma boa
conclusão.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Senador Edison
Lobão, houve época, e não faz muito tempo, em que
neste Pafs não havia propriamente a determinação
da propriedade da terra. Houve época em que de
Poriugal saiu Pedro Álvares Cabral para aqui chegar
e encontrar uma área que, na verdade, não tinha delimitações e que era de propriedade comum dos que
aqui viviam.
Terá Pedro Álvares Cabral realizado uma invasão, que, nos termos de V. E~. seria tão proibitiva
quanto a dos pertencentes ao Movimento dos SemTerra? Os sem-terra, por vezes, olham espaços
enormes de terras não utilizadas e não produtivas e,
então, resolvem ali acampar, muitas vezes ao lado
da terra, na estrada, dizendo: 'Governo e autoridades, vejam se conseguem definir um espaço logo,
para que possamos assentar e produzir, lavrar a terra para que tenhamos o direito a sobrevivência.'
É mais o sentido de procurar mostrar às autoridades, primeiro, que há uma desproporção extraordinária no que diz respeito à propriedade da terra no
País. V. Ex' conhece bem, inclusive quando ressalta
a necessidade da realização da reforma agrária como fez ontem -, que os maiores proprietários de
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terra no Pafs detêm quase metade, 46%, da propriedade fundiária do País. Há uma desproporção.
O Sr. Edlson Lobão- O que é um absurdo. •
O SR. EDUARDO SUPUCY- É um abs4rdo.
E o Movimento dos Sem-terra tem por característica, por vontade, pordiretriz, a não-violência. E V.
Ex" irá ouvir diretamente dos coordenadores do Movimento dos Sem-terra, no debate que aqui haverá,
a palavra deles de que o seu propósno jamais é o da
violência.
•
Mas eles querem simbolizar a necessidade da
realização da reforma agrária, assim como Pedro Álvares Cabral um dia chegou aqui e avaliou que havia muna terra para que tantas pessoas pudessem
participar de seu usufruto. Ou mesmo Cristóvão Colombo .quando chegou na América.
O que é ocupar uma área? Ocupar uma área,
muitas vezes, é mostrar que aquela área pode ser
bem utilizada, em benefício de tantas pessoas.
Sr. Edlson Lobão- Peço desrulpàs a
1
Ex", para dizer que, conhecendo e admirando a sua
inteligência e o seu talento, lastimo que utilize essa
informação de Pedro Álvares Cabral e de Cristóvão
Colombo para embasar a sua tese. V. Ex" não precisa desse exemplo, que não comporta no caso. Quase diria que, com esse argumento, V. Ex" está querendo aplicar no processo de reforma agrária atual
no Brasil a doutrina de Bakunin. A mim, me parece
que é isso. E a inteligência de V. Ex" sugere que V.
Ex" terá tantos e tantos outros argumentos melhores
do que esse para defender a reforma agrária.
O SR. EDUARDO SUPLjCY - Então, prezado
Senador Edison Lobão, vou reportar-me aos argumentos expost?s há 200 anos, no ensaio Justiça
Agrária, por Thomas Paine. Quando ele observou
que a pobreza no mundo decorria muito da própria
institllição da propriedade privada, -acompanhava a
civilização.
Porque ele observava que nas cidades européias flavia progresso e civilização, mas muita pobreza e, ali entre os índios norte-americanos, que
passou a conhecer, não havia tanta pobreza, e tanta
indigência. Ele até reconheceu que era importante
que um proprietário de terra pudesse ter frutos de investimentos que realizasse, beneficiando a terra.
Mas era necessário assegurar que todas as
pessoas tivessem 9 direno ao usufruto comum da
terra. Na verdade, a terra deveria ser algo de propriedade comum de todos. E se, para efeito de orgac ..
nização e da civilização, resolvesse delimitar e criar
os diversos segmentos de propriedade privada, haveria que se ter a responsabilidade de garantir a todos o direito de usufruir disso.

o
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O Sr. Pedro Simon·- Permite V. Ex" um apar·
te?

O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não, nobre
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Acho bom V. Ex" tratar
desse assunto novamente. Seria ideal se esta Casa
falasse desse assunto todos os dias, embora o seu
discurso, como o discurso do nobre Lfder do PFL e
os nossos, em termos de reforma agrária, só saiam
no Jornal do Senado. De todo o discurso do Sena·
dor Edison Lobão, não vi uma linha em lugar nenhum, mas S. Ex" pode ter a alegria de ver que é
manchete no Jornal do Senado. Por que as nossas
matérias, os nossos debates sobre essa questão a
grande imprensa pura e simplesmente não toma conhecimento? Por isso é importante, e seria ideal,
quê debaiêssemos esta matéria todos os dias. On·
tem, num aparte ao ilustre Senador Edison Lobão,
eu mostrava que um grande cientista, lá na zona de
Paranapanema, oferecia suas terras para a reforma
agrária, a um preço bem inferior ao valor que era
dado pelo próprio Governo. Hoje, leio na revista
Veja: •o Bispo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro,
está querendo doar terras da Igreja para a reforma
agrária. Está aqui: "Dom Valdir: terras públicas não
podem ser improdutivas". Está dando o exemplo.
Está ·entregando de graça, está doando as suas terras, de propriedade da Igreja, para a reforma agrária. Já me referi às terras do Sr. Olacyr. Mas volto a
repetir que são as melhores e as mais produtivas do
Brasil. O Sr. Olacyr quer oferecer 200 mil hectares
por preço inferior ao de mercado. O Exército, pela
primeira vez na história, ofereceu também milhões
de hectares para o mesmo fim. Concordo com a
CNBB. O Governo não tem vontade polftica de fazer
a reforma agrária. Tenho o maior respeito pelo aluai
Ministro da Reforma Agrária; S. Ex" trabalhou no
Governo do Sr. Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (EmendeS' Amorim) (Fazendo soar a campainha) - Peço desculpas por soar
a campainha, mas o tempo de V. Ex" está esgotado
em 5 minutos;nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o
aparte do Senador Pedro Simon. Devo cumprir o
Regimento e, aSsim, concluir que tem razão o Senador Pedro Simon ao ecoar a voz daqueles que recomendam ao Governo que não fique apenas nas palavras de boa vontade, mas passe à ação etetiva da
realização da reforma agrária, muito mais depressa
do que até agora foi realizado.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, venho a
esta Casa. para trazer uma excelente noticia. Comunico aos meus Pares que hoje, após a privatização,
concretiza-se o trecho que figa o Estado do Esplrito
Santo, precisamente o Porto de Tubarão, ao CentroOeste. Sua Excelência o Presidente da República
assinou hoje, através do Ministério dos Transportes,
com a firma concessionária desse serviço. O CentroOeste luta há muito tempo por um caminho de ligação rriodema e eficaz que viabifizará no mercado internacional o nosso comércio de grãos.
Por isso, felicito o Ministério dos Transportes e
o Presidente da República por esse ato, congratulando-.me com todos os nossos conterrâneos de
Goiás, do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Espfrito Santo, enfim, de todo o Centro-Oeste pela concretização desse grande sonho da nossa Região.
Sua Excelência, o Presidente cta Repil!Jiica, ou' vindo o drama e a enorme polêmica em fomo da reforma agrária, colocada há pouco por V. Ex", Senador
Eduardo Suplicy, deve marcar datas, quando promete
algo, bem como marcar resultados, ou dias para as
coisas acontecerem. Não entendo, como executivo
qu~ sempre fui, um Presidente administrar sem definir
datas, sem definir resultados, sem colocar no papai aJ.
guma coisa de concreto e real, como fez hoje, por
exemplo, com o nosso Corredor Centro-Leste. O problema da reforma agrária é angustiante e atinge diretamente o meu Estado. Hoje, sai da Coordenação Regional uma pessoa do Incra, em razão de uma intervenção no Ministério da Reforma Agrária. Apesar de
tudo isso, não vemos acontecer praticamente nada em
nosso Estado eom relação à reforma agrária. Nos poucos assentamentos existentes no Estado, o povo está
passando tome, necessidade, ialvez mais do que nas
periferias das grandes cidades.
Sr. Presidente, há também outra notícia boa:
O encarte agrlcola da Folha de S. Paulo traz
hoje uma reportagem especial sobre um grande
exemplo de sucesso na cultura do feijão irrigado no
Estado de Goiás. Plantado no período da seca, com
o apoio de pivôs centrais, o agricultor Marco Raduan
atingiu o recorde de três mil quilos por hectare em
fazendas arrendadas de Santa Fé de Goiás e ltapaci. A produtividade obtida pelo agricultor, que não é
proprietário das terras que cultiva, equivale a praticamente o dobro da média nacional em lavouras irrigadas, de acordo com a matéria assinada pelo repórter Felipe Miura.
A reportagem é um documento importante na
confinnação de fatos que os goianos já conhecem,

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

em relação aos grandes potenciais da agricultura
nos cerrados. A contribuição de nossas lavouras irrigadas para o abastecimento nacional do feijão é um
fato inquestionável. Graças as nossas culturas de inverno, o Brasil parou de importar, os preços se estabilizaram, e desapareceu o risco de faltar um dos
produtos mais largamente consumidos na mesa dos
brasileiros de todas as classes sociais.
· Para isso, a agricultura se modernizou; realizaram-se investimentos de grande escala na montagem de pivôs centrais e também muttiplicou-se o nú~
mero de fazendas abastecidas por• energia elétrica:
As terras planas e férteis de Goiás e a nossa invejável rede hídrica fizeram o casamento ideal entre os
bens naturais e os avanços tecnológicos, para compor a realidade de uma agricuttura que não pára de
avançar.
o registro que faço neste plenário de tantos
companheiros preocupados com a· agricultura tem
um significado ao mesmo tempo de regozijo e de
alerta. Estamos saindo de uma crise sem precedentes na hiStória do setor primário, com rndices inéditos de quebradeira, com redução de safra e aviltamento dos preços. A agricultura irrigada, que aumentou expressivamente as respostas económicas
da produção agrícola, viveu todos os efe~os diretos
e indiretos da crise, e já começam a ser registrados·
alguns sinais de reversão em mu~s áreas do meu
Estado. Proprietários antes esperançosos já começam a abandonar a modernidade extremamente
cara dos pivôs centrais, temerosos com a fragilidade
das promessas oficiais de apoio à agricuHura.
Os elevados custos da irrigação, que é planejada com os mesmos rigores da atividade industrial,
confonme reconhece a reportagem da Folha de
S.Paulo, não permitem improvisos. O crédito tem
que sair na hora oerta, para o plantio na hora certa
Os calendários agrícolas têm que ser cumpridos rigorosamente, para que os custos de manutenção
dos pivôs não ponham tudo a perder e não desestimulem a rotina dos plantios. O crédito é questão de
vida ou morte para a continuidade dos avanços que
foram conquistados nas novas fronteiras agrfcolas
do Centro-Oeste; do sul do Maranhão e de parte da
Bahia. Poderíamos até dizer que o feijão é a grande
vedete no resultado desses avanços recentes.
Não faz muito tempo, o feijão era dos principais
vilões do prooesso inflacionário brasileiro. Altamente
sensrvei à seca e numa época em que a irrigação
ainda não estava disseminada, éramos obrigados a
fazer importações anuais. A última crise data de
pouco mais de dois anos atrás, quando tivemos que
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importar o produto do México. lembro-me de que as
donas-de-casa brasileiras recusaram o produto, de
gosto e aparência diferentes do nosso feijão tradicio-nal, o que levou a importação ao fracasso ... Hoje,
com uma produção média em tomo de três milhões
de toneladas, as prateleiras dos supermercados estão sempre abastecidas. As importações se restringem a 150 toneladas do·feijão preto que vem da Argentina, onde existe uma tradição de qualidade mais
··
apurada para essa linhà do produto.·
De acordo com as previsões de mercado da
Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a
produção nacional de feijão deverá caminhar sempre na direção do equilíbrio com o consumo interno,
já que não temos tradição exportadora e nem há
mercaclos externos potencialmente compradores. As
tendências futuras indicam o. crescimento das áreas
irrigadas, que levarão ao barateamento dos custos.
Com isso, as áreas tradicionais de plantio, que ainda
persistem em regiões de produtividade menor, deve' rão ser substituídas. O resultado será a evolução do
índice de dependência da região dos cerrados, onde
há' terras planas e água em abundância. A reportagem mostrada hoje péla Folha de S. Paulo confirma
·
tais previsões.
A média da produtividade nacional da cultura
irrigada é de 1.631 quilos por hectare. O Estado de
Goiás e o Sul da Bahia empatam no primeiro lugar,
com produtividade média de 2.200 quilos, com o Estado de Minas ocupando uma segunda posição de
1.800 quilos do mesmo feijão a cores, que é conhecido pelos tipos mulatinho e carioca. Os melhores rndices de produtividade em Goiás estão na região de
influência de Jussara, onde a tecnologia e a qualidade passaram por avanços significativos. Não foi por
outra razão que o empresário c~do pelo jornal paulista optou pelo cerrado, conforme suas próprias palavras: "Plantar feijão nos cerrados foi uma opção
mercadológica". As respostas comerciais também
mostram os níveis de sucesso do empreendimento:
enquanto o custo por saca é de R$15,00, o preço de
venda no mercado atacadista de São Paulo estava
em R$46,00 na semana passada
Não quero encerrar este meu registro sem antes fazer um apelo ao Presidente da República e às
autoridades do setor económico. Estão ficando distantes os tempos. em que praticávamos a agricultura
familiar neste País. O atual perfil económico da atividade agrfcola exige que o setor fale em condições
de igualdade com a indústria, que ela sustentou durante tantas décadas. E estamos alcançando novos
patamares de produção e de produtividade que tor-
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narão irreversível a multiplicação de 'empreendimen. tos agroindustriais, particularmente em Goiás e no
Centro-Oeste, onde o clima, o solo, as águas e a topografia são-riquezas incomparáveis em relação a
outras.regiões. Precisamos de polrticas sólidas, estáveis e duradouras para plantar e para consolidar
realidades que só não Serão definitivas se o Governo atrapalhar. O Centro-Oeste não reclama benesses nem favores especiais. Queremos apenas regras polrticas claras, créditos compatrveis com o calendário, infra-estrutura de transportes para o escoamento, pontualidade nas indenizações do Proagro e
assistência técnica que proteja a qualidade e garanta o aume[lto da produção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, Suplente
de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presidência prorroga a Hora do Expediente, uma
vez que há três Senadores inscritos para comunicação inadiável, .e ainda o Senador José Eduardo Outra, como Uder. .
Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, na prorrogação, ao nobre Senador EmandesAmorim.
S. Ex" dispõe de 5 minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, retorno do meu Estado, Rondônia, onde pude contactar
vários setores madeireiros, e "toreiros", ou seja, pessoas que trabalham na extração da madeira. Pude
notar que, em Rondônia, as cidades de Ariquemes,
Jaru e Machadinha estão vivendo sob um clima de
terror.
Os donos das serrarias recebem visitas da Polícia Florestal, daí um pouco da fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, Sedam, da fiscalização
do IBAMA, da Receita Estadual, depois são multados pelo Ministério do Trabalho se, porventura, houver funcionários em situação irregular. Ou seja, foi
montado um esquema de perseguição a essa produtiva área madeireira, para que sejam inibidos e levados à falência todos os trabalhadores do setor.
Nem nós, políticos, entendemos quais são os
objetivos do Governo neste momento em que quer
levar à falência, em que tenta expulsar os madeireiros da região Norte, principalmente do Estado de
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Rondônia. A falência desses empresários criará,
como conseqüência, milhares de desempregados.
A truculência com que. a força policial aborda •
esses trabalhadores é vergonhosa, por isso é necessário que o DNPM, que o Congresso e o próprio .sovemo Federal busquem uma política adequada, a
fim de que não sejam perseguidas pessoas que vivem há 1O, 20 anos trabalhando na área madeireira.
E a fartura de madeira ali existente, se não for aproveitada, certamente será, queimada, pois medida
provisória diminlliu a cota de notas fiscais e de documentos necessários às exportações para os que ti·
ram a madeira do Estado e que, trabalhada, é vendida em outro mercado.
Não podendo os madeireiros trabalhar, não podendo vender por falta de apoio fiscal, passa o Estado
a perder imposto, a ter mais desempregados e praticamente a ficar em sib.Jação de calamidade pública.
Já se ouve a ameaça dos madeireiros de fechar, mais uma vez, a BR 364, o que irá prejudicar o
' tráfego de toda a região Norte por prazo indeterminado, isto para que os Governos Federal e Estadual
tomem medidas que ajudem o povo daquela região
a sobreviver ou trabalhar.
Se querem preservar, que dêem dinheiro para
isso. E há como fazer investimentos preservando,
plantando novas espécies e reflorestando a Amazônia. Não é perseguindo quem está lá trabalhando
que se manterá a floresta do jeito que o G 7 e as or.
ganizações não-governamentais querem. Se eles
mandarem dinheiro para cá, o Governo, o Estado e
o próprio povo têm como reflorestar adequadamente
as zonas já desmaiadas, com a possibilidade de lucro para o povo de Rondônia.
Estão usando o aparato policial para impedir
que o madeireiro possa trabalhar. A sociedade em si
está abandonada, não tem sequer polícia à sua disposição, meios de transporte, combustível. Lamentavelmente, é uma vergonha a situação no meu Estado, onde o policial civil está pedindo esmola nas
ruas, está fazendo caixinha para poder comprar alimentos para sua sobrevivência, enquanto a polícia
que cuida da polrtica ambientalista tem helicóptero,
barco, armamento pesado e dinheiro à vontade para
perseguir quem está trabalhando.

a

A sociedade, que precisa da segurança que
oferecem a polícia civil e militar, não recebe apoio
nenhum.
Vaie a pena revermos a política ecológica e a
medida provisória; precisamos dizer não a essa me- . dida e dar condições de vida aos 20 milhões de habitantes da região Norte.
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Oxalá o Governo Fernando Henrique, quando
baixar novas medidas, tenha um mínimo de bom
senso e consulte os mais de 100 parlamentares da
região Norte, e os governadores e as entidades,
para não tomar decisões arbitrárias, como aconteceu com a Medida Provisória n• 1.511.
Muito obrigado. ·
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão para
uma comunicação.·
S. Ex" dispõe de 5 minutos..
O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.· Presidente, Sr~. Senadores, ontem, por mais de uma.
hora, diversos dos eminentes Senadores, neste plenáriQ, e_stiveram empenhados num debate em tomo
da reforma agrária. Hoje, foi exatamente V. Ex", Sr.
Presidente, quem ocupou. a tribuna para também
abordar este tema transcendental da vida brasileira
neste momento.
, . Lamentavelmente, a imprensa não tem dado a
devida CÕbertura aos trabalhos do Senado e nenhuma linha foi publicada por qualquer jornal sobre os
debates de ontem e, seguramente, a imprensa também não o fará em relação aos debates de hoje, o
que não diminui a importância da abordagem do referido tema.
Entendo, Sr. Presidente, que precisamos contribuir, de algum modo, para que esse problema seja
definitivamente resolvido.
Hoje, li nos jornais declarações do Sr. Ministro
da Reforma Agrária, que foi nomeado com os aplausos da Igreja e das Esquerdas; mas, agora, pareceme que não merece mais semelhante apoio nem da
Igreja, nem das Esquerdas.
Diz O Globo:
"Ministro cancela reunjão e rompe relação com o Movimento dos Sem-Terra.
Jungmann exige compromisso formal
de que sedes do Incra não serão mais invadidas pelos sem-terra".
Estão rompidas as relações entre o
Governo Federal e a direção do Movimento
dos Sem0 Terra (MST). O Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, que exigia do
MST um compromisso púbfico de que não
mais invadiria prédios do Incra, considerou
irónicas e dúbias as declarações do dirigente dos sem-terra João Pedro Stédile, sextafeira passada.
Depois de enviar bilhete ao Ministro,
admitindo se submeter às exigências e dar
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uma declaração pública, Stédile disse que
são as coordenações regionais do MST que
decidem sobre as invasões, além de acusar
. Jungmann de fazer jogo de cena para agradar a Direita,
.
'
O Ministro cancelou a reunião com o
MST, agendada para ontem, e disse que só
. conversa com a entidade depois de publicado o compromisso nos jornais.
Penso que o Ministro procedeu bem, afinal, invasão .de. repartição. pública não significa. reforma
agrária e em nada contribuirá para a execução da
mesma. É preciso que o Governo tenha autoridade,
sem o que não será capaz de dirigir esse importante
processo, essa política da distribuição de terras em
nosso País.
Cumprimento, portanto, o Ministro pela decisão
que tomou.·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con•·
cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
Faço um apelo aos Senadores para que, em
breve, possamos começar a Ordem do Dia, que é
bastante extensa.
..
A SRA. MARINA SILVA- (PT-AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trata-se de um
problema que está afetando o Estado do Acre em
proporções bastante preocupantes. Refiro-me à
questão da raiva canina. Tive informação de que,
em algumas cidades do interior do meu Estado, os
morcegos também estão sendo acometidos do mesmo mal, o que tem causado grande perigo para a
· população do interior.
Esse problema da raiva canina no Município de
Rio Branco e adjacentes, como é o caso de Porto
Acre e de Senador Guiomard, é motivo de preocupação por parte do Prefeito de Rio Branco, do Secretário de Saúde do Município, Dr. Cartas Kaloahara, e
·da Dr" Terezinha Zanata. Essa lamentável epidemia
já ceifou a vida de mais de sete pessoas, inclusive a
de crianças.
Infelizmente, o tema vem sendo tratado como
bandeira política de época eleitoral sem que atentem
para a sua gravidade. Inclusive, acabei de contactar
com o Presidente da Fundação Nacional de Saúde e
solicitei a liberação dos recursos para a vacinação
·
dos cães.
Para dizer a verdade, sinto-me na obrigação de
expor aqui alguns fatos. Quando o aluai Prefeito de
Rio Branco assumiu, encontrou o canil municipal
completamente sucateado, sem as mínimas condi-
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ções de funcionamento. A coberturá vacinai não foi
feita durante os quatro anos da administração anterior, que, por sua vez, também encontrou problemas
graves provenientes da administração que sucedeu.
O que fez a prefeitura quando identificou esse
problema? A sua primeira atitude foi improvisar as
carrocinhas para a captura dos cães vadios e a
construção de uma câmara para sacrificar os cães
que apresentavam a doença. Ainda em 1993, a Prefeitura fez um projeto para a criação do Centro de
Zoonose.
Não é verdade que a Prefeitura simplesmente
utilizou o galpão já sucateado, rep~o. do antigo canil
municipal_ para fazer a escola; não-lor·á -Prefeitura
atual que desmontou o canil, mas a irresponsabilidade ~e dois governos anteriores, que integraram não
apenas o· canil, mas todo o Município em precárias
condições de funcion_!!f"!l3lr:!tQ, dQ_ponto de vista das
suas instituições.
A cobertura vacinai, feita nos cães tanto domésticos quanto vadios, evitou que a epidemia fosse
maior dÔ que a que está ocorrendo. Inclusive, quero
registrar que mesmo não sendo da responsabilidade
do Prefeito Jorge Viana a cobertura vacinai e a captura dos cães raivosos nos municípios adjacenles, é
a prefeitura que _a..está realizando, com o equipamento precário de que dispõe, porque
projetoda .
construção do Centro de Zoonose só foi liberado no
ano de 1995, depois do surto da raiva canina.
Lamentavelmente, como eu disse, esse problema está sendo usado como palanque eleitoral. Mencionam até mesmo a dor daqueles que perderam
seus familiares com objetivos políticos.
Sabemos que o problema é grave, conhecemos a sua dimensão. Se não fosse a ação da Prefeitura, que, de forma responsável, tomou providências
em relação ao problema assim que assumiu, hoje
haveria mais do que calamidade: um caos completo,
porque a cobertura vacinai já não vinha sendo feita.
A vacina realizada pela administração atual cobriu, por duas vezes, cerca de 82% dos cães, mas,
para ser eficaZ, seriam necessárias pelo menos de
três a cinco vezes mais.
Estamos fazendo o que podemos. O próprio
Ministro da Saúde já consentiu na liberação dos recursos para a construção do Centro de Zoonose. Inclusive participei de uma audiência, juntamente com
o Prefeito e com o Senador Nabor Júnior. Este
acompanhou e sabe que o canil já estava desativado quando o Prefeito assumiu e, longe de se omitir
do problema, improvisou uma estrutura enquanto o
recursos para a construção de
Ministério liberava
um novo Centro de Zoonose.

o
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Está havendo também um processo de apoio
aos cães raivosos de dois Municípios adjacentes, do
PMDB, que é Senador Guiomard e Porto Acre. Ambos estão completamente abandonados, sem ninguém que levante a voz em defesa dos dois prE!feitos. A Prefeitura de Rio Branco, além dos problemas
da capital, está tentando resolver, juntamente com
os prefeitos dos dois municípios, o problema da raiva canina.
Como se isso não bastasse, ainda temos a raiva dos morcegos, que é muito grave por ser difícil o
seu controle. Isso tem trazido um prejuízo muito
grande para as populações que moram no interior.
Reconhecemos a gravidade do problema, trataremos com respeito e solidariedade as pessoas
que estão sendo atingidas. O Presidente da Fundação Nacional da Saúde disse que liberou os recursos para a vacina dos cães...

. Não é por. fatta de, empenho, de esforço, de
preocupação com a saúde pública que estão acpnte' cendo esses lamentáveis problemas; é o desrespeito, a incompetência e a falta de zelo pelo bem púbfico de administrações anteriores que são os grandes
responsáveis por todós esses infortúnios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao último orador inscrito, antes da
Ordem do Dia, Senador José Eduardo Outra, como
Líder, por cinco minutos, para uma comunicação urgente, de interesse partidário.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de ler um manifesto oficial do Partido
dos Trabalhadores, assinado pelos seus Líderes na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pelo
seu Presidente e pelo Deputado José Machado, representante do PT na Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa.
•Ao contrário do caminho trilhado pelo
governo brasileiro, vários países em todo o
mundo adotam o incentivo à pequena e microempresa como solução eficaz na geração
de empregos e distribuição de renda. Na Europa, por exemplo, a opção não se restringe
às cidades. Os condomínios rurais são as
microempresas associativas, congregando
pequenos produtores que, unidos, tornamsedortes e competem no mercado em igualdade de condições.
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A crise econõmica brasileira atinge os
setores da sociedade de forma diferenciada.
Para banqueiros e ruralistas, ela é até benéfica, na medida em que gozam de privilégios
oficiais. Mas os pequenos e microempresários que tentam continuar produzindo enfrentam taxas extorsivas de juros, abertura
indiscriminada do mercado interno - que
permite uma competição internacional predatória - e uma sobrevalorização da moeda
que dificulta enormemente a colocação dos
produtos brasileiros nos mercados internacionais.
!=ssa situação não permite a indiferença. O PT, fiel a seus compromissos com o
_desenvolvimento económico do País e com
o bem-estar da maioria do povo, preocupado em dar respostas imediatas à crise, manifesta seu apoio aos projetes em tramitação
no Congresso Nacional que estabelecem
trata'llento diferenciado para as pequenas e
micrõempresas. Essa tomada de posição
deriva da compreensão de que as pequenas
e microempresas são o setor que efetivamente gera empregos. Elas· representam
93% dos negócios instalados no País, fomecem mais da metade dos empregos do Bra' ·
sil e asseguram dois quintos da produção
nacional.
O compromisso do PT com os pequenos e microempresários não se limita ao
apoio às iniciativas legislativas ora em tramitação. As administrações petistas têm tomado iniciativas concretas de apoio ao setor. É
o caso do Projeto BRB-Trabalho, em Brasília, da Instituição Comunitária de Crédito
(Portosol), em Porto Alegre, e do Programa
de Fomento para Pequenos Negócios (Propen), no Espírito Santo. Também nesse
rumo estão a Incubadora Tecnológica e a Incubadora Empresarial, em Porto Alegre e
Belo Horizonte.
As pequenas e microempresas são vitais para o equilíbrio da sociedade. O PT entende que o tratamento diferenciado pode
reativar esse segmento da economia. O
novo Estatuto é fundamental e, aliado ao
projeto como os já desenvolvidos por administrações petistas, pode provocar a reativação de mercados paralisados e a ampliação
do volume do programa de empregos em todos os setores da sociedade."
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Assinam o documento o Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT no Senado Federal; Deputada
Sandra Starling, Líder do PT na Câmara dos Deputados; José Dirceu de Oliveira, Presidente Nacional
do PT; Deputado José Machado, representante do
PT na Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa. Este manifesto foi entregue aos coordenadores do Seminário que está sendo realizado na Câmara dos Deputados sob~e pequenas e microempresas.
~
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presidência apela a todos os Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes que compareçam ao
plenário, uma vez que haverá votação nominal.
Convido a Senadora Marina Silva para secretariara Mesa.
A SRA. MARINA SILVA -Fico muito honrada,
Sr. Presidente, mas só enxergo letras grandes e em
espaço dois, em razão do meu problema visual.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo SupÍicy) - Sena~or Romero Jucá, peço, por gentileza, que V.
Ex• secretarie a Mesa. Pedi anteriormente à Senadora Marina Silva não por qualquer preferência ao
PT, mas por estar S. EX• mais próxima da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romero Jucá.
São lidos os seguintes
OF/A/PSB/118/96
Brasma, 27 de agosto de 1996
Senhor Presidente, '
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os nomes dos Deputados Sérgio Guerra (titular) e
João Colaço (suplente) como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
MedidaProvisória n2 1.508-8, de 16 de agosto de
1996, do f?oder Executivo, que "concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto
para as microempresas e empresas de pequeno
porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de
bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a
granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial", em substituição aos Deputados João Colaço e Nilson Gibson.
Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder do PSB.
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OFLPFL N° 566/96
Bras ma, 27 de agosto de 1996
Senhor-Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex" sejam
feitas as seguintes substituições dos membros da
Bancada do PFL nas Comissões Permanentes:
Na Comissão de Rscalização e Controle:
- do Senador Vilson Kleinübing, pelo Senador
Ca~os Patrocínio, como titular;
Na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura:
- do Senador Hugo Napoleão, pelo Senador
Ca~os Patrocínio, como suplente;
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania:
_ - do Senador João Rocha, pelo Senador Car·
los Patroéínio, como suplente.
Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
Lfder do PFL no Senado Federal.
OFGLPFL N° 567/96
Brasflia, Zl de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex" a
substituição dg Senador Romero Jucá pelo Senador
José Bianco, col)10 suplente, na Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória
n° 1.511-1, de 22-8·96, que dá nova redação ao art.
44 da Lei n° 4.771, de 15-9-65, e dispõe sobre o incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte norte da região
Centro-Oeste, e dá outras providências.
Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
Lfder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Romero
Jucá.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 190, DE 1996
Dispõe sobre a instituição do ValeCultura e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Vale-Cultura que o empregador, pessoa ffsica ou jurídica, facultará ao empregado, mediante opção, para utilização efetiva em
despesas relativas à aquisição de ingressos para atividades culturais e esportivas, na forma que vier a
ser regulamentada pelo Poder Executivo; que esta-
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belecerá, também, sua sistemática de operacionalização.
Parágrafo único. Para efeito do cumprimento.
desta Lei, o empregado referido no caput deste artigo se equipara aos servidores públicos da Administração Federal di reta ou indireta.
Art. 2" O Vale-Cultura faculta, a baixo custo, o
ingresso do empregado a diferentes modalidades
culturais e esportivas, desde que os promotores,
proprietários ou dirigentelõ dos setores referidos façam opção e se habilitem para o seu adequado
cumprimento.
Parágrafo único. As condições e requisitos necessários à livre habilitação referida no caput deste
artigo deverão ser fixados pelo Poder Executivo, por
intermédio dos órgãos indicados como executores
'·
desta Lei.
Art. 3° O Vale-Cultura, concedido nas condições e limites definidos nesta Lei, no que se refere à
contribuição do empregador:
·a) não tem natureza salarial, nem se incorpora
à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária · ou de Fundo de Garantia por
Tempo de serviço;
c) não se configura como rendimento o tributável do empregado.
Ar!. 4° A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido valor equivalente ao resultado
da aplicação da ai íquota vigente sobre ó valor das
despesas efetivamente realizadas, no período-base,
na concessão dó Vale-Cultura, na forma prevista na
legislação.
§ 1° O incentivo fiscal instituído por esta Lei
não prejudica ·a apropriação dos gastos nela referidos como custo ou despesa do período para efeito
de apuração do lucro real.
§ 2" A dedução a que se refere este artigo, em
conjunto com as de que tratam as Leis n"s 6.321, de
14 de ·abril de 1976, e 7 .418, de 16 de dezembro de
1985, e o inciso 11 do art. 6° do Decreto-Lei n• 2.433,
de 19 de maio de 1988, não poderá reduzir o imposto devido em mais de 1O% (dez por cento).

§ 3° As despesas não deduzidas no exercício
financeiro correspondente poderão ser transferidas
para dedução nos dois exercícios financeiros subseqüentes.
Art. 5° A concessão do benefício ora instituído
implica a aquisição pelo empregador do Vale-Cultura
junto às empresas credenciadas para a sua emissão
e comércio, na forma em que vier a ser fixada pelo
Poder Exeçvtivo. ·
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§ 1° O empregador participará dos gastos com
o Vale-Cultura responsabilizando-se pela ajuda de
custo equivalente à parcela que exceder 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) do salário básico
do empregado.
§ 2• As empresas interessadas na emissão e
no comércio de Vales-Cultura deverão obter credenciamento para tal na entidade ou órgão definido pelo
Poder Executivo.
Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. a• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A presente iniciativa visa primordialmente possibilitar o acesso do trabalhador às diferentes formas
de manifestação cultural, variados modos de lazer e
diversas: modalidades esportivas, contribuindo para
ampliar, de modo significativo, o seu universo de informação e a sua qualidade de vida.
A exemplo dos tickets de alimentação e transporte - cujos eloqüentes resuHados têm demonstrado sua indiscutível importância - o Vale Cultura la-·
cultaria aos empregados o ingresso, a baixos custos, a opções cuHurais e esportivas, democratizando
assim esse acesso, por vezes tão restrito, ao mesmo tempo em que proporciona ao empregador deduções fiscais correspondentes.
Não resta düvida que o atual quadro jurfdicoinstitucional de amparo e incentivo à cultura brasileira oferece uma boa oportunidade pera a apresentação da presente proposição. O País tem vivido um
momento em que mesmo os mais céticos se apressam a diagnosticar como altamente promissor relativamente às possibilidades de expansão de nossas
expressões e produtos culturais.
É nesse ambiente favorável que o Projeto de
Lei que ora apresentamos resgata mais uma importante frente de fomento para o nosso tão combalido
setor cultural. Parece óbvio que o aumento de público, por intermédio da facilitação do acesso aos locais de espetáculo e lazer, já constitui, por si só, um
estímulo aos proprietários no que se refere à livre
habilitação de seu estabelecimento ao mecanismo
proposto pelo presente instrumento legal. Ademais,
acreditamos que a possibilidade de dedução fiscal
constitui motivação suficiente para despertar grande
interesse, tanto por parte da iniciativa: privada, quanto do setor público.
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É fundamental salientar, ainda, que o Projeto
de Lei constitui um eficaz instrumento de viabilização dos dispositivos constitucionais.
De fato, é essa exatamente a meta precíp~ desta proposição. A carta Maior, em seu art 215, determina, como dever do Estado, a garantia de acesso às
fontes culturais de todo cidadão. De igual forma, as
práticas desportivas, de acordo com o art 217, configuram um direito de ·cada um. Ora, o Projeto de Lei
aqui proposto institui uma a~emativa concreta para a
materialização desses direttos. Com a sua regulamentação, o trabalhador terá opção de acesso, conforme o
poder aquisttivo de cada um, a variadas formas de manifestação artfstica e de modalidades esportivas.
Por ser opcional, respeita a liberdade de livre
escolha, tanto do empregado - que poderá ou não
adquirir os Vales-CuHura- quanto dos proprietários,
dirigentes ou promotores culturais e esportivos - que
poderão ou não se habilitar para a inscrição de seu
estabelecimento no sistema.
..É. pois, nesse contexto que encaminhamos
aos ilustres pares o presente Projeto de Lei, esperando que, por seus méritos e por sua oportunidade,
mereça acolhimento. ·
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. ~enador Júlio campos.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:
LEI N• 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976
Dispõe sobre a dedução, do lucro
tributável, para fins de imposto sobre a
renda das pessoas jurídicas, de dobro
das despesas realizadas em programas
de alimentação do trabalhador..
·
LEI N2 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985
Institui o Vale-Transporte, e dá outras providências.
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DECRETO-LEI N° 2.433, DE 19 DE MAIO DE 1988
Dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos à política industrial, seus
objelivos, revoga Incentivos fiscais e dá
outras providências.
Art. 6° às empresas que executarem, direta ou
indiretamente, programas de desenvolvimento tecnológico industrial no País, sob sua direção e responsabilidade diretas, poderão ser concedidos os
seguintes benefícios, nas condições fixadas em regulamento:

11 - dedução até o limite de oito por cento do
imposto de renda devido, de valor equivalente à aplicaçáo da alíquota cabível do Imposto sobre a Renda
ao valor das despesas de custeio incorridas no período-base, em atividades voltadas exclusivamente
para o desenvolvimento tecnológico industrial, podendo o eventual excesso ser deduzido nos dois períodos-b<tse subseqüentes;

(As comissões de assuntos econômicos e de Educação, cabendo a esta ú/üma a
competência terminativa, nos termos do art.
49, alínea "A·, do Regimento Interno.)
O SR. PRÉSIDENTE (Eduardo Suplicy) - O
projeto será publicado e remetido às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador RomeroJucá.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 88, DE 1996
Cria no Senado Federal a Comissão
de AgricuHura, Abastecimento e Reforma
Agrária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Os arts. 72 e 77 do Regimento I ntemo
do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.· 72. As Comissões Permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:
1) Comissão de Assuntos Econõmicos
-CAE
2) Comissão de Assuntos Sociais CAS
3) Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- CCJ
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4) Comissão de Educação- CE
5) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional- CRE
6) Comissão de Serviços de lnfra-Es·
trutura - CI
·- '
7) Comissão de Agricultura, Abasteci·
. mente e Reforma Agrária- CAR."
"Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais
comissões permanentes o seguinte número
de membros:
a) Comissão de Assuntos Económicos
-23;
b) Comissão de Assuntos Sociais- 24;
c) Comissão de Constituição, Justiça e
• Cidadania - 20;
d) Comissão de Educação -23;
e) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional - 15;
f) Comissão de Serviços de ~nfra-estru
tura: 20;e
g) Comissão de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária - 23."
Art. 2" Fica suprimido o inciso 11 ao art. 99 do
Regimento Interno do Senado Federal, remunerando-se os demais incisos.
Art. 3" O art. 105 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o aluai art. 105 e os derr.ais
artigos:
·
•Art. 105. À Comissão de Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária compete
opinar sobre proposições pertinentes aos
seguintes assuntos:
1- Direito Agrário, planejamento e execução da política agrária, agrícola, agricultura, pecuária, organização do ensino agrário,
alienação e concessão de terras públicas
·com área superior a dois mil e quinhentos
hectares, aquisição ou . arrendamento de
propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, definição da pequena e média propriedade rural;
11 - normas gerais sobre abastecimento, investimentos e financiamentos agropecuários."
Art 42 Esta Resolução Ci(Ira em vigor nd. aato.
de sua publicação.
Art. 5° Revc>gam-se as disposições em c:onírá·
rio.
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Justificação
O assunto em pauta, concernente à Agricultura
e Reforma Agrária, encerra em si uma relevância tal
que merece ser objeto de estudo de uma comissão
especialmente formada para tal fim.
Sobretudo nos dias alUais, em que as questões
do campo estão cada vez mais a gerar conflitos e
desencontros entre o clamor popular e a política de
Governo, julgamos que o Senado Federal deve melhor se aparelhar para opinar sobre a matéria e, para
tanto, faz-se necessária a criação da referida Comissão.
Não nos parece acertado que o assunto objeto
da presente proposta continue inserido entre as atribuições da Comissões de Assuntos Económicos,
como vigora atualmente, o que pode conduzir a que
esta Comissão, involuntariamente, acabe tratando
das matérias de forma superficial, sem a devida profundidade, já que suas competências concentram-se
sobretudo nos aspectos económicos das matérias
submeticJ?s à sua apreciação. Por essa razão suprimimos o inciso 11 do art. 99 do Regimento, ao mesmo tempo em que atteramos os arts. 72 e 77, para
acrescentar a Comissão de Agricultura, Abastecimento e Refo'!"'a Agrária no rol das já existentes na
Casa, e também para estabelecer o seu número de
membros, bem como alterar o número de membros
das outras Comissões, tendo em vista a criação da
nova Comissão. Resolvemos outrossim, acrescentar
um artigo ao Regimento que verse sobre as atribuições da citada Comissão.
Enfatizamos a opinião de que os assuntos que
se relacionam com questões agrárias necessitam
ser tratados por comissão especializada, que deles
cuidem com exclusividade.
Ante os argumentos expostos, esperamos de
nossos ilustres pares a aprovação da presente proposta, pois acreditamos que, dessa fomna, o Senado
terá melhores condições de apreciar os mencionados assuntos, de primacial importância para o desenvolvimento do País.
~
Sala das . Sessões, 28 de agosto ue 1996. Gilberto Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Diretora, são as seguintes: (')
1 - Comissão de Assuntos Econômicos- GAE
2- Comissão de Assuntos Socíais .:.~cAS
3 - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ
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4- Comissão de Educação- CE
5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional- CRE
'
6- Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl
CAPfTULO 11
Da Composição
Art 77. A ComiSsão Diretora é constiturda dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
a) Comissão de Assuntos Económicos, 27;
b) Comissão de Assuntos Sociais, 29;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,23;
dj Comissão de Educação, 27;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
·- '
f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23.
§ 1• O membro da Comissão Diretora não po1
derá fàzer parte de outra comissão permanente.
~ § 2• Cada Senador somente poderá integrar
duas comissões como titular e duas como suplente.
0 o 00 oonoooooooooooOooono•o•oouooonoo~•••••·----~•nooooooou . . - • • • • • •

Art 99. À Comissão de Assuntos Económicos
compete opinar sobre proposições pertinentes aos
seguintes assuntos:
11- direito agrário, planejamento e execução da
política agrfcoia, agricultura, pecuária, organização
do ensino agrário, investimento e financiamentos
agropecuários, alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade
rural por pessoa ffsica ou jurfdica estrangeira definição da pequena e da média propriedade rural;
Art 105. Às comissões temporárias compete o
desempenho das atribuições que lhe forem expressamente deferidas.
O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - O
projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a
mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emedas, nos termos do art. 401, § 12 , do Regimento
Interno. Rndo esse prazo, será despachado às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n' 63, de 1995,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que instttui
duas colações a serem editadas pela Subsecretaria
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de Edições Técnicas: uma, sobre a história constitucional do País; outra, sobre os grandes vultos que
honraram o Senado.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a v. Ex• pela ordem. ·
. O. SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, repita, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) Trata-se de urri projeto de resolução do Senador
Lúcio Alcântara que institui duas colações a serem editadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas: uma, sobre a história constitucional do
País, e outra, sobre os grandes vultos que honraram o ?e nado. ··
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída, oportunamente, na Ordem do Dia.
O SR. P'EDRO SIMON - Apenas lembro, Sr.
Presidente, que liá um projeto, já aprovado, que diS'põe sobre o fato de que anualmente se publicará a
biografia e as publicações de um ex-Senador da República. Não seria a mesma coisa?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Não,
o projeto a que V. Ex' se refere trata do perfil dos
Parlamentares. Esta é uma outra proposição, uma
outra coleção.
O SR. PEDRO SIMON - Mas o que diz a segunda?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os
grandes vultos que honraram o Senado.
O SR. PEDRO SIMON - Não seria a mesma
coisa que perfis parlamentares? Só quero saber,
não tenho nadà a opor. Peço a V. Ex• que solicite à
Secretaria da Mesa para analisar a possibilidade de
as duas propostas serem discutidas em conjunto.
Caso contrário, estare-mos fazendo superposição de
assuntos semelhantes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V.
Ex' tem razão em pedir que se averigúe Isso. Certamente, quando da apreciação da matéria, serão levadas em conta as suas observações.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romero·
Jucá.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 850, DE 1996
-----

------ --

Senhor Presideryte,
.
Nos tennos do art. 175, alínea d, do Regimento
interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do fiem n• 7 seja submetida
ao Plenário em 2°lugar. ·
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996 - Senador Edison Lobão.
O SR: PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
OSR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - É
necessário o apoiamento de três Srs. Senadores
para a verificação.
Estão apoiando as Senadoras Marina Silva e
Benedita da Silva e o Senador Laura Campos.
Será feita a verificação solicitada.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que compareçam ao plenário,
pois haverá votação nominal.
Passo a Presidência ao nobre Senador José
Sarney.

O Sr. Eduardo Supficy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solic~o
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabi·
neles ou em outras dependências da Casa que wmpareçam ao plenário, pois vamos proceder à verificação solicttada pelo Senador José Eduardo Dt.~ra.
Solicito também aos Srs. Senadores que ainda.
não ·digitaràm as suas presenças que o façam, pai~
a Mesa tem necessidade de liberar o computado•
para a votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares para procedermos à verificação de votação.
Os Srs. Líderes que desejarem encaminhar
suas Bancadas já podem fazê-lo.
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O SR. JOSÉ EDU_ji.RDO OUTRA (PT-SE) -Sr.
Presidente, o PT encaminha o voto 'não'.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, o PR encaminha o voto 'sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim'.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB encaminha o voto "sim'.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto 'sim".
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os Srs.
Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES
- Antônio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valadares - Bernado Cabral - Carlos Bezerra Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho
Jorge - Edison Lobão - Élcio Alvares - Epitácio
Cafeteira - Francelina Pereira - Freitas Neto Geraldo: Melo - Gilberto Miranda - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena Iris Rezende - Jader Barbalho - João França Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Bonifácio -Júlio Campos - Júnia Marise- Lucídio Portella- Lúcio Alcântara -Mauro
Miranda- Onofre Quinan - Osmar Dias- Ramez
Tebet - Regina Assumpçâo - Roberto RequiãoRomero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima - Sérgio Machado - Valmir Campelo
Waldeck Ornelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Emandes Amorin - Josaphat Marinho - José Eduardo Dutra - Laura Campos-" Marina Silva - Pedro Simon Sebastião Rocha.
ABSTÉM-SE DE VOTAR A SRA. SENADORA:

Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram
"SIM" 40 Srs. Senadores; e "NÃO" 9.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 50.
A inversão foi aprovada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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. -0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Antonio
'' •
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSBSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de fazer uma correção: o meu voto
consta 'sim', quando na realidade apertei o 'não".
O SR. PRESIDEtfll: (José Samey ) - A Ata
registram a retificação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para registrar o meu voto, que não constou do
painel, "sim•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será lei' to o devido registro.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 851, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do item n• 5, Proposta de
Emenda à Constituição n• 30, de 1996, seja submetida ao Plenário em 32 lugar.
Sala das .Sessões, 28 de agosto de 1996. Senador José Samey.
REQUERIMENTO N° 852, DE 1996
Senhor Presidente,
N9s termos regimentais, solicito a inversão da
pauta da Sessão de hoje, a fim de que o item 5 seja
votado em 32 lugar.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Senador Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Liberal - PFL.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação os requerimentos de inversão de pauta.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr.
Presidente, registro apenas o meu voto contrário,
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dada .a ;~possibilidade de pedir. a verificação em
função do intervalo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V." Ex"
sabe ·que sempre, nesta Casa, exigi o cumprimento
do Regimento.
· o·: O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Peço a
·
palavra pela ordem.
.... O SR.• PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra a V. Ex".
. . o SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, .tenho a impressão de que o ·meu nome não ficou
registrado. na verificação.
O SR; PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
pode declarar o seu nome e.a sua posição que a Ata
registram. ·
. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA :.. Peço o
·
·
registro, sr: Presidente.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pelo mesmo motivo do Senador José Roberto Arru-.
da,. também solicito o registro do meu nome.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Eduardo Supficy.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 853, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante dÕ item n" 9 seja submetida
ao Plenário em 4° lugar.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996 Bello Parga. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra a V. Ex", para encaminhar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, considero profundamente lamentável o que esta Casa está fazendo. Entendo
que, se não queremos votar o projeto do Senador Lí-
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der. do PT, devemos rejeitá-lo. Se a casa não quer
votar, a Casa não vota.
Agora, estamos há meses brincando com um·
projeto dessa seriedade. O Líder do PT quer que a
Casa se pronuncie a favor ou contra. Se é a "favor,
que diga que é a favor; se é contra, que diga que é
contra.
Não seí quanto. tempo faz, mas quando ia se
votar, mandou-se que o parecer fosse para a Comissão de Obras Públicas. 'Foi para esta Comissão, voltou e está para ser votado hoje - é para ser votado
hoje. E o que estou vendo aqui, Sr. Presidente, -perdoe-me a sinceridade - é algo que não fica bem
para o Senado.
Querem rejeitar, rejeitem; querem pedir adiamento, adiem. Mas dar prioridade a uma série de
projetas para,. mais uma vez, não se votar o Proje·
to da Privatização da Vale do São Francisco parece-me um expediente que não fica b~m para a
'Casa
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação.
Os Srs. Senadõres que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
· Aprovado: ·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE)~ Sr.
Presidente, registro o meu voto contrário.
A SRA. JÚNIA MARISE (POT-MG) - Sr. Presidente, o meu voto é contra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Declaro, Sr. Presidente, que também votei contrariamente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE) -Sr. Presidente, o PSB votou contra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 82, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n' 785, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 82, de 1996 (apresentado como conclusão do Parecer n' 445,
de 1996, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza a República Federati. va do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de trezentos e cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos. cu·
jos recursos serão dBstínados a fimmciar.
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parcialmente, o Projeto de Reestruturação e
Desestatização da Rede Ferroviária Federal
S.A. - RFFSA, do Ministério dos Transportes e.do Conselho Nacional de Desestatização-CND.

terno junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
no valor de US$350,000,000.00 (trezentos •
e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), cujos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o Projeto
de Reestruturação e Desestatização da
Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA,
cuja· execução ficará a' cargo da RFFSA,
do Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de Desestatlzação- CND.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro
Campos...
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer oferecendo a redação final, que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador
Eduardo Suplicy.

•

É lido o seguinte:
PARECER N° 484, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução n• 82, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 82, de 1996, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
no valor de US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), cujos
recursos serão destinados a financiar, parcialmente,
o Projeto de Reestruturação e Desestatização da
Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, cuja execução ficará a cargo da RFFSA, do Ministério dos
Transportes e do Conselho Nacional de Desestatização-CND.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de agosto
de 1996.- Jose Sarney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Ernandes Amorim - Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 484, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N°

, DE 1996

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
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O Senado Fedéral resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989,
do Sel)ado Federal, a contratar operação .de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, .no .valor
de US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), cujos recur• sos serão destinados a financiar, parcialmente, o
Projeto de Reestruturação e Desestatização da
Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA, do Ministério dos Transportes e do Conselho Nacional de
Desestatização - CND, com as seguintes características:
a) devedor. República Federativa do Brasil;
b) credor. Banco Internacional para Reconstru·
ção e Desenvolvimento- BIRD;
c) valor pretendido: US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
d) juros: 0,5% a.a. (zero vfrgula cinco por cento
ao ano) acima: da taxa equivalente ao custo dos
"Qualified Borrowings•, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar;
e) comissão de compromisso (commiment
fee): 0,75% a.a. (zero vfrgula setenta e cinco por
cento ao ano) sobre o montante não desembolsado,
contada a partir de sessenta dias após a data de as·
sinatura do contrato;
f) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais
iguais e consecutivas, no valor de US$17,500,000.00
(dezessete milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos) cada uma, vencendo-se a primeira em
primeiro de março de 2002 e a última em primeiro de
setembro de 2011 ;
- dos juros: semestralmente vencidos, em primeiro ·de março e primeiro de setembro de cada

ano;
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-' da comissão de compromisso: semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Art 2" "A contratação da operação de crédito a
que 5e refere o art 1° deverá efetivar-se no prazo
ináximo de quinhentos e quarenta dias contado da
data da publicação desta Resolução.
. Art 3° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em çliscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
O pi-ojeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
Discussão, em turno único, das Emendas dª Câmara ao Projeto de lei do Senado
n• 78, d~ 1992 (n• 4.018/93, naquela Casa),
de autoria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre a arbitragem, tendo
Parecer favorável, sob n• 458, de
1996, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação, em globo, das emendas da Câmara
que foram apresentadas.
Os Srs. Senadores !lUe as aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
são as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDAN°1
Acrescente-se à parte final do § 2" do art. 4° do
projeto a seguinte expressão:
•... desde que por escrito- em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula."
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EMENDAN°2
Suprima-se do art 44 do projeto a seguinte expressão:
·
•
• •••; o inciso VIl do art 51 __9a 'Lei n•
8.078,. de 11 de agosto de 1990, Código de
Defesa do Consumidor; •.• •.

O SR. PRESID~NTE (José_ Samey) -Item 5:
PROI;'OSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 30, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos
do Requerimento n• 700, de 1996)
Votação, em primeiro turno, da Proposta

. de Emenda à Constituição n" 30, de 1996 (n•
233195, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que modifica
o artigo 34 e o Tftulo VIII, Capftulo III, Seção I,
da Constituição Federal e o artigB 60 do Ato
das Disposições Constitucionais TransMrias
(Reforma da educação), tendo
Pareceres sob n•s 418 e 454, de 1996,
da Comissão
- de Constituição, JustiÇ<~ e Cidadania:
1• pronunciamento: favorável, com emenda
n• 1-CCJ, que apresenta; 2" pronunciamento
(sobre as emendas n•s 2 e 3 de Plenário):
pela rejeição das emendas, vencido o Senador José Eduardo Outra
A discussão da matéria toi encerrada na sessão deliberativa ordinária, de 7 do corrente.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, estamos mantendo contato com as Uderanças a fim de
suspender a votação desta PEC. Portanto, solicito
que V. Ex" nos conceda dois a três minutos para que
possamos entrar em entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a
V. Ex" que fonnalize o seu pedido de adiamento.
O SR. ELCIO ALVARES - Fonnalizarei, Sr.
Presidente. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N° 854, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação da Proposta de Emendas à
Constituição n• 30, de 1996 (n• 233/95, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que modHica o art. 34 e o Titulo VIII, Capítu·
lo III, Seção I, da Constituição Federal e o art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(Reforma da educação), a fim de ser feita na sessão
de 11-9-96.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. - Jáder Barbalho- Elcio Alvares- Sérgio MachadoValmir Campelo- Hugo Napoleão.
-0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 83, de 1996 (apresentado
como -conclusão do Parecer n• 446, de
1996, da- Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até trezentos milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD (Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde - RF
FORSUS)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado; contra o voto do Sr. Senador Lauro
Campos.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 161, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento n• 1.403, de 1995)
Votação, em tumo único, do Projeto de
Lei do Senado n• 161, de 1995, de autoria
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do Senador José Eduardo Outra, que aijera
a Lei n• 8.031 , de 12 de abril de 1990, e dá
'
outras providências, tendo
Pareceres
- sob n• 443, de 1995, da Comissão de
Assuntos Econômicos, favorável, com votos
vencidos dos Senadores Jonas Pinheiro e
Vilson Kleinübing;•
- de Plenário (em Virtude do Requerimento n" 1.149, de 1995, de audiência), em
substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, pela constitucionalidade
e juridicidade da matéria; e
- sob n• 345, de 1996, da Comissão de
• Serviços de Infra-Estrutura (em virtude do
Requerimento. n• 428, de 1996, de audiência), favorável, nos tennos de substitutivo
que oferece, com votos vencidos dos Senadores José Eduardo Outra e .José Bonifácio.

À matéria foi anteriormente agendada para a
Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 14
d()_ corrente, quando foi transferida para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 855, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
do PLS/161195, de minha autoria, constante do item
2 da pauta da j:lresente Sessão.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Dutra,Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Outra para justificar o seu requerimento.
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, estou apresentando um requerimento de retirada do meu projeto que submete
a privatização da Vale do Rio Doce ao Congresso
Nacional, por um motivo muito simples: eu me rendo
às circunstâncias. Não quero permitir que o meu
projeto, que tinha um objetivo muito claro, venha a
ser desvirtuado na sua proposta. Já existia um outro
requerimento de adiamento de votação dessa matéria, então está claro que esta Casa não quer retomar
uma prerrogativa que era sua.
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Essa matéria veio a plenário no dia 15 de
agosto do ano passado; foi adiada sob o compromisso da Uderança do Governo de que o adiamento seria por vinte-dias; voltou no dia 15 de dezembro do
ano passado, e não foi votado por faHa de quorum;
Retomou em maio deste ano, e foi adiada novamente para que fosse ouvida a Comissão de Infra-Estrutura. Agora, veio a plenário e havia um novo requerimento de adiamento.
Por que um requerimento de adiamento? Porque querem mais tempo para que os Estados se
acertem nessa distribuição das "lentilhas•, que é o
dinheiro que vai ser arrecadado com a privatização
da Vaie do Rio Doce.
o meu projeto não tem esse objetivo. A aprovaçíjo de um substitutivo nessa direção significa o
desvirtuamento do projeto original. Para fazer isso
que estão propondo, não é necessário um projeto de
lei, não é necessário modificar a Lei·n" 8.031, porque o Executivo já tem poder para privatizar. E fica
por conta do Executivo e dos Estados dizer onde
vão ser àplicados os recursos.
Para fiscalizar como vai ser o processo de privatização, também não é necessária uma lei, pois já
é uma atribuição do Senado, uma atribuição do Congresso. Para fiscalizar a transparência, também não
é necessária uma lei. Então, não é preciso modificái"
o projeto. A questão é se o Congresso quer ou não
ter a prerrogativa de dar a palavra final.
A grande verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, é que o meu projeto tem sido utilizado
para barganha entre os Estados.
O Sr. Epltacio Cafeteira - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é
permitido aparte durante a discussão da matéria,
Senador. V. Ex" poderá se inscrever para usar da
palavra, como Lfder, por cinco minutos.
O Sr. Epftacio Cafeteira - Então, solicito que
me inscreva, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
está inscrito.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se há o entendimento desta Casa de que é necessária uma lei para
se estabelecer esse processo de repartição dos recursos da Vale, qualquer Senador tem a prerrogativa
de apresentar essa lei, mas não dentro de um projeto que não tinha- e não tem- esse objetivo.
Quero registrar que já houve um projeto de autoria do Senador lúcio Alcântara que estabelecia a
aplicação de recursos oriundos da privatização.
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Também esse projeto foi completamente deturpado
na Comissão de Assuntos Econõmicos e o Senador
lúcio Alcântara, coerente e corretamente, retirou O'
seu projeto, por entender que havia sido detuf~;ado.
No meu entendimento, com todo o respetto,
também o parecer do Senador Vilson Kleinübing deturpa o objetivo do meu projeto. E o que está se falando nos jamais sobre o acerto entre os Governa·
dores deturpa ainda ínais.
Se querem uma lei para isso, que alguém apresente outro projeto de lei nessa direção. Mas, sinceramente, os Colegas não podem exigir que o meu
nome e o meu projeto estejam vinculados a esse
novo arranjo que se éstá propondo, porque esse não
é o objetivo do projeto.
Éntendo que o simples fato de o Senado ter
adiado a votação por tantas vezes já é suficiente
para constatarmos que ele não quer ter a prerrogativa de dizer se a Vale pode ou não ser pãvafizada, e
, ponto. Esse era o objetivo do projeto. Se o Senado
não quis votá-lo durante todo esse tempo, qualquer
moãlficação agora nessa direção é até inócua, porque esse projeto ainda vai à Câmara e nós sabemos
muito bem que aquela Casa do Congresso não vai
votar nada neste ano. Depois, tem ainda a sanção.
·uuando chegar, a Vale já terá sido vendida. Assim,
vamos estar votando o projeto de lei que estabelece
a destinação dos recursos e a obrigação de o Senado receber, com 30 dias de antecedência, o edital de
privatização de uma coisa que vai sair dentro de um
mês.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedir
que eu concorde com isso é pedir muito. Temos
adotado a posfura democrática de encaminhar votações e, apesar de perdermos com frequência, aceitamos os resuHados, porque respeitamos a democracia. Se houvesse a rejeição do projeto na votação, acatarfamos tranqüilamente, mas não me peçam que o projeto que apresentei com um objetivo
muito claro, sintético e simples venha a ser utilizado
com propósitos que não tinha originariamente.
VoH~ registrar que, na minha opinião, para
realizar o acordo que está sendo feito entre os Governadores - COjo mérito sou contra - não se precisa de uma lei. Se alguém entende o contrário, se alguém entende que precisa de lei, que apresente um
projeto nessa direção. ·
Por isso é que apresentei o requerimento de
retirada. Como me parece não existir anteCedentes
nesta Casa de rejeição de requerimento de retirada ;
de uma matéria apresentada. pelo seu autor, peço o
voto favorável dos Srs. Senadores.
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Registro ainda que existem dois projetos iguais
ao meu em tramitação na Câmara dos Deputados,
que poderão ser modificados se houver interesse.
.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Concedo
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, Lfder
.
do PPB. •
.O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Como Lfder, para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero me
congratular com o Senador José Eduardo Outra pela
coerência. O objetivo do projeto de S. Ex& era devolver ao Senado uma prerrogativa sua, e, na realidade, cheguei a fazer alguns pronunciamentos a respeito.
_Não consegui entender como uma empresa,
que não precisa de um centavo do Governo Federal,
não recebe um centavo do Govemó Federal, seja
plivatizada. Principalmente agora, quando chega em
visita ao Brasil o Primeiro-Ministro do Japão e sabemos que. um dos assuntos a serem tratados - se
não oficialmente, pelo menos ofiCiosamente - será o
leilão da Companhia Vale do Rio Doce.
Sou contra a privatização. Dizer que dá prejufzo ao Brasil não é verdade. Só as jazidas que tem a
Companhia Vále do Rio Doce são de valor incalculável. É uma empresa bem organizada, que emprega,
no meu Estado, grande contingente de mão-de-obra
e ajuda no seu desenvolvimento. A ferrovia que hoje
está Implantada no Maranhão serve não apenas à
Companhia Vale do Rio Doce, mas a toda a população, inclusive às classes produtoras às margens da
estrada de ferro.
De fonna que entendo a posição coerente do
Senador José Eduardo Outra. S. Ex" pertence ao
PT, que não é o meu Partido - aliás, é um Partido
que todo dia se coloca como antfpoda do meu -,
mas, numa hora desta, não posso deixar de dizer
aqui que aumenta a minha admiração por S. Ex", por
estar sendo correto, coerente e por tentar defender o
patrimõnio nacional.
E mais, Sr. Presidente, na hora em que os jornais dão conta de que foi tratad6 um acordo em que
metade desse d_inheiro vai ser rateado, parece-me
que isso passa a ser uma proposta indecente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a
palavra à Senadora Regina Assumpção, pela ordem.
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora) - Sr. Presi-
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dente, com a pennissão do meu Lfder, quero dizer
que a minha proposta era para discussão.
Então, apresento um projeto com as minhas •
convicções.·
Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
aguardará o projeto de V. Ex", para que ele tenha
•
tramitação.
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a .palavra à Senadora Júnia Marise, para discutir o
projeto.
A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Para encaminhar. a votação. Sem revisão da oradora) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso que ~
nado Federal não pode abdicar do seu papel e da
sua função. A Companhia Vale do Rio Doce não é
uma estatal qualquer, é uma empresa de porte inter• nacional. E, hoje, é conhecida no mundo inteiro
comO uma das maiores mineradoras do mundo.
Por isso, assisto aqui a uma discussão sobre o
adiamento de uma decisão que interessa a cada um
de nós. Nós estamos aqui tentando justificar para a
opinião pública por que o Senado Federal pretende
abdicar do seu papel de discutir o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Ora, o Presidente da República foi Senador da
Repúbflca. Por que o Governo não deseja que· o Senado Federal discuta? O Presidente da República
tem maioria nesta Casa. Então, por que o Presidente da República e o Senado Federal não querem discutir o modelo de privatização da Companhia Vale
do Aio Doce? "Protelar mais uma vez a votação do
projeto do Senador José Eduardo Outra signifiCa
exatamente abrir mão do nosso verdadeiro papel perante a opinião pública do Pafs, que é o de defender
os interesses nacionais.
Por isso, Sr. Presidente, não oonoordamos
com o adiamento, não concordamos oom a posição
que está sendo hoje defendida nesta Casa. Isso porque queremos mais do que nunca resguardar o papel de cada senador e senadora na discussão de um
projeto que se refere a uma empresa estatal que é
de interesse nacional.
"
O Senador Epitacio Cafeteira, por exemplo, lfder do PPB, levantou uma questão da maior importância. O Governo não põe dinheiro na Companhia
Vale do Rio Doce; ao contrário, o Tesouro Nacional
recebe, em dia, dessa empresa o pagamento de todos os tributos. Os valores recolhidos da Companhia
Vale do Rio Doce em tributação são significativos.

o
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Ora, como o Governo vai discutir o modelo de
privatização de uma companhia do porte da Vale do
Rio Doce? De que forma o Governo vai fazer sua
avaliação? Será no gabinete? Serão alguns poucos
técnicos desta República os grandes astros responsáveis por definir o valor da empresa e impor sua
privatização à Nação? ·
É isso o que o Senado quer? Ou o Senado prefere trazer para esta Casa a discussão do modelo de
privatização, da avaliação da empreSa?
·
A Companhia Vale do f:lio Doce não pertence a
este Governo; pertence à Nação. Por isso, desde o
inicio, quando o Governo anunciou o seu desejo de
privatizar _a Companhia Vale do Rio Doce, a minha
posição aqui tem sido clara, absolutamente clara em
defesa -dós· i(ltereSses nacionais e, portanto, em defesã da Companhia Vale do Rio Doce.
·Conclamo aqui, Sr. Presidente, que precisamos, nós do Senado da República, exercer o nosso
verdadeiro papel, ou seja, não podemos abrir mão
do no~ dever de discutir o· modelo de privatização.
A propósito, o projeto do Senador José Eduardo Outra já foi aprovado nas comissões. O que se
está pretendendo, na verdade, é mais uma vez adiar
a decisão. Fica sempre uma indagação: por quê?
Quais são a:; razões de abrir ·mão da nossa função
de Senador da República, de trazer para o Senado
Federal essa discussão?
Conheço o pensamento de V. Ex", Sr. Presidente, com relação à Companhia Vale do Rio Doce.
Sempre aplaudi a posição de V. Ex', Senador José
Samey, pela preservação da Companhia Vale do
Rio Doce.
Como eu dizia, ficará sempre uma indagação
no ar: por que não se quer trazer para o Senado Federal essa discussão? O que se pretende é adiar a
decisão? Tumultuar o processo de privatização?
A nossa posição é contrária a essa proposta,
pois entendemos que o Senado Federal deve assumir o seu papel e aprovar o projeto do Senaoor. José
Eduardo Outra
-- - ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pelo PFL.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de chamar a
atenção do Senador José Eduardo Outra, pois S.
Ex" apresenta a retirada de um projeto. Conseqüentemente, o Senado terá que se manifestar, uma vez
que não se trata de retirada de um requerimento. A
matéria será levada à votação.
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Gostaria de adiantar meu voto. Sou contra a
retirada do projeto de S. Ex", apenas, Sr. Presidente,
per uma forma constitucionaL
Eu disse aqui, há algum tempo, que a privatização da Companhia Vale do Rio Doce estava resolvida; apenas nós nos cingfamos à autorização legislativa constitucionaL O que acontece, Sr. Presidente?
Tendo em vista o controle legislativo sobre os bens
de domfnio da Uniãó, esta Casà tem que se manifestar, confonne o que 'dispõe o art. 48, Inciso V da
Constituição.
Não vejo oomo deixar, como já disse antes, de
apoiar o projeto de S. Ex" no âmbito da autorização
legislativa. Lamento que S. Ex" agora o retire. O nobre SE!nador deu a sua posição de ordem moral e,
de forma pública, mostrou que estão querendo acoplar ao seu projeto medidas que não se coadunam
com o seu espfrito.
·
Mas quero declarar, Sr. Presidente, éonStitucio' nalmente, que mantenho a minha posição. Este projeto tem base no art. 48, Inciso V, da Constituição.
Aliás, ouvi dias atrás que quase a unanimidade
dos Senadores iriam votar favoravelmente ao projeto. Parece que houve uma mudança radical. Mante·nho a minha posição, Sr. Presidente. Queria que
isso ficasse registrado nos Anais da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por ter sido citado na intervenção do Senador José Eduardo Outra,
quero dizer que ano passado apresentei projeto de
lei que dispunha sobre a aplicação dos recursos auferidos em decorrência da privatização, na saúde.
Isso no auge da crise da saúde.
O projeto tramitou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; foi à Comissão de Assuntos Económicos; recebeu um substitutivo, elaborado
pelo relator, Senador Freitas Neto, que reduzia o
percentual _dos recursos da privatização a serem
aplicados naSaúcte, e destinava parte desses recursos ao abatimento da çffvida de p,rs. Acontece que
o Senador Vllson Kleinübing apresentou um voto em
separado, destinando a totàlid<tde dos recursos decorrentes da privatização para o àbatimento.rla~ívi-·
da. O seu voto em separado foi aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos. Na ocasião em
que o projeto veio ao Plenário, também apresentei
um pedido de retirada da proposição, por entender
que a mesma havia sido desvirtuada da sua inten-
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ção Original. O Plenário aprovou o meu requerimen·
to, e; de fato, a proposição foi retirada.
Portanto, devemos também apoiar a iniciativa
do Senador .José Eduardo Outra. Como o Senador
Bernardo Cabral, comungo com a idéia do projeto de
submeter a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce à análise prévia do Congresso Nacional. Estou
de acordo com S. Ex" e vou votar favoravelmente ao
seu pedido de retirada da proposição.
Quero fazer uma observação de natureza económica. Na época em que apresentei o meu projeto,
as autoridades económicas do Governo afirmavam
que seria uma insensatez destinar recursos decorrentes da privatização para aplicação em investimentos. Diziam que o País precisava desses recursos para abater a dívida e que isso nos proporcionaria o-equilíbrio das contas públicas é 'permitira que o
Brasil crescesse, progredisse e se desenvolvesse.
Menos de um ano depois, essas autoridades económicas estariam de acordo com que os recursos decorrentes da privatização da Vale do Rio Doce· fossem aplieados em investimentos .. Alguma coisa mudou: ou a orientação eConómica do Governo ou a situação que estamos vivendo, porque está completamente em desacordo com a orientação que foi dada
por ocasião da-tramitação do projeto de lei de minha
iniciativa.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, votaria a favor do
projeto do Senador José Eduardo Outra na conformidade do seu texto original. ASsim deixei claro desde
o princípio.
··
Com os sucessivos adiamentos, ficou manifesto que não havia i11tenção de ser votado esse projeto. Além disso, houve um substitutivo que lhe desfigurou a finalidade.
Nessas condições, respeito o escrúpulo do Senador José Eduardo Outra e voto pela retirada do
projeto, a fim de que seja respeitada sua intenção.

Çl SR. PRESIDENTE (José Samey} - Com a
palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR- ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste fim de semana estava em uma cidade do interior do Pará,
Ourilândia do Norte, reunido com represe.ntantes de
inúmeras entidades do movimento popular. Ouvi alguns depoimentos emocionados daquelas pessoas.
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Algumas, ao se queixarem dos problemas existentes
naquela localidade, chegaram a chorar, o que g11rou
em nós também um sentimento de muita emoção.
· Depois de tanto ouvir; de ver quantas coisas
são possíveis de serem realizadas e não o são e de
imaginar que, como representantes do povo, Senadores da República, somos a esperança de levar
uma solução para · aquela corminidádé, só o que
pude responder foi que-a trlS!e:Za· e a vergonha' deles
era também a nossa, que vivíamos essa situação no
nosso dia-a-dia da luta políticac
Contei-lhes· como ·agem os p.olfÍicos áqui 'rio
Congré5So Nacional; relatei-lhes· que 'ó seriado Federal se recusou a fazer a CPI dos Bancos para
apurar as irregularidades; contei'lhes ·que, quando
do aumento do _salário mínimo .de F,l$70,00 para
R$1 00,00, foram modificados 30 artigos <;la· Lei de
Benefício e Custeio da Previdência Social, o que
praticamente. inviabilizou a possibilidade de o traba' lhador rural se aposentar hojé, riesté País. Faf'!'i., ainda, dás tristezas por que passamos nesta · casa e
disse para o povo quais são os partidos que votam
dessa forma.
Quando se começou a cogitar da privatização
da Companhia Vale do Rio Doce, falava-se em R$14
bilhões; hoje, já se fala em R$4 bilhões, sendo que o.
meu Estado do Pará receberia a miséria de R$600
milhões em troca da entrega de um património nacional estratégico para o nosso desenvolvimento;
um património nacional que, apesar de disputado
por grupos japoneses e australianos, o nosso Pará
vai aceitar entregar em troca de R$600 milhões.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
quando fez a sua campanha política, prometeu R$2
bilhões ao Estado do Pará durante os quatro anos
do seu Governo, o que significaria R$500 milhões de
ajuda por ano ao nosso Estado. Sua Excelência não
cumpriu esse compromisso, como não honrou inúmeros outro_s, tais como a Transamazõnica, a rodo-

via Santarém-Cuiabá.
.
Agora,- vemos o Senador JOsé Eduardo Outra
retirar o seu projeto para não vê-lo ser utilizado nessa negociação que, em princípio, nos parece espúria.
De forma, Sr. Presidente, que registro mais
este momento de decepção, pois sabemos que podemos fazer muito por esta Nação e abrimos mão
de fazê-lo, porque temos que ceder às imposições
do Governo FederaL
Não consigo compreender por que o Governo
Federal privatizará uma empresa como essa -e isso
já foi dilo aqui por outros Senadores, até líderes do
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Governo -, sabendo que o dinheiro que se pretende
receber por ela não é suficiente nem para pagar a
metade do juro mensal da dívida externa brasileira.
· Se não.houver aqui .uma.manifestação dos líderes do Governo nesta Casa - Senador Jader Barbalho, do PMDB; Senador Hugo Napoleão, do PFL;
Senador Valmir Campelo, do PTB; Senador Epitacio
Cafeteira, do PPB; Senador Elcio Alvares, do PFL; e
Senador José Roberto Arruda, do PSDB -, no sentido de garantir que se trará de volta o direito de o Senado se definir sobre .essa questão, lamentavelmente, com muita tristeza e vergonha, serei obrigado a
apróVàr o requerimento do Senador José Eduardo
Outra.
·· ·
... Muito obrigado, Sr. Presidente.

-Ó·SR, PRESIDENTE (JoSé Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Elcio AlvareS.
. . O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a votação. Seiri revisão do orador.)- Sr. Presidentê, eminentes Colegas, estàinos vivendo mais
um capitulo deste projetO originário do lfder do PT,
Senador José Eduardo Outra.
Desde os primeiros momentos, tenho ouvido, a
m·aior parte das vezes silente, determinados tipos de
acusação, de ilnprecação - ou qualquer outro nome
que se dê -, impll'.ando ao Governo a responsabilidade pela procrastinação do decisório final a respeito dessa questão ligada à privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

Os que me conheceram antes de assumir a liderança do meu partido, puderam constatar que era
do meu feitio, do meu hábito estar sempre na tribuna. Antes de tomar-me lfder, eu era muito mais falante, mas entendo que líder é uma espécie de juiz
de futebol: quanto menos aparece, mais eficiente é a
sua missão.
_
No entanto, neste caso especffico, em virtude
·' de alguns pronunciamentos, gostaria de registrar
que, quando houve por parte do Governo a intenção
de privatizar a. Companhia Vale do Rio Doce, nós
nos posicionamos dentro de um enfoque inteiramente favorável. E ninguém tem dúvida, nesta Casa, de
que sou inteiramente favorável à privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Aliás, este é o posicionamento do Governo Federal.
Quando íamos votar aqui - confesso que num
clima quase emocional - o projeto sobre a Companhia Vale do Rio Doce, da lavra do Senador José
Eduardo Outra, tivemos a intervenção - sempre judi·
ciosa -do Senador José Agripino, que entendeu por
bem que a matéria deveria ser remeticla à Comissão
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de Infra-Estrutura, para exame de todo o texto até
então coligido.
Lá, tivemos a felicidade de o Senador Vifson •
Kleinübing ser designado como relator, E comp sempre faz S. Ex", com a maior seriedade e competência, examinou a matéria e ofereceu à comissão um
parecer que considero lapidar, contentando, praticamente, todos, principalmente alguns que se coloca·
vam contra a privatização.
Na colheita de vdtos da Comissão de Infra-Estrutura, o parecer do Senador Vilson Kleinübing recebeu apenas dois votos contrários e 16 favoráveis,
num dia com o plenáriv realmente digno de registro.
Esse parecer veio para o Plenário, e a posição
do Governo, como tem sido até agora - evidentemente 1avorável à privatiz ·ão -, é respeitar a decisão dos Srs. Senadores.
sde o primeiro momento, o Presidente Femandc Henrique Cardoso tem
'· das decisões· do Pledito que respeita a sober·
nário do Senado da Rep
a, e, comÕ líder, nada
1
mais fiz do que isso.
E .o que aconteceu? clSse interregno, Governadores dos Estados m.ai~ representativos da Federação entenderam oferecer uma forma que a nobre
Senadora Regina Assump~o tomou pública no pie. nário desta Casa.
O Senador Vilson Kleinübing, dentro de uma linha exala de correção, declarou que mantinha o seu
parecer, mas era sensível i. '>onderação de seus Pares, abrindo, assim, a pes<: •ifldade de termos um
parecer consensual.
A bancada do PMDB reunida, sob a liderança
do Senador Jader Barbafho, teve a oportunidade de
ouvir o Senadór José Eduardo Outra e o Senador
Vilson Kfeinübing, e entendeu- o que achei uma decisão altamente acertada -, om ·.~rtude da nova proposta dos Governadores dos Estados onde a Companhia Vale do Rio Doce é sediada, que teríamos
uma pequena dilação de prazo para examinarmos a
matéria em caráter definitivo, quando já tínhamos a
perspectiva da votação favorável ao parecer do Se·
nado r Vilson Kfeinübing, por maioria, ou ooja, 16 v.
tos a 2 na Comissão de lnfra-Estr~tura.
Então, quero deixar claro neste momento que
aceito as ponderações contrárias. Acredito que cada
um tem o direito de defender a sua posição a favor
ou não da privatização. Mas não imputem ao Governo qualquer tipo de medida adotada, nesta altura do
processo, favorável à procrastinação. Não aceito de
forma alguma, porque o nosso procedim~nto era de
acolhimento da decisão do Plenário. Posso dizu,
sem qualquer pretensão de proletiz. :r, 4ue a decisão
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seria favorável ao parecer do Senador Vilson Kleinübing.
Portanto, trata-se de um gesto pessoal do Senador José Eduardo Outra. E não conheço, na história do Senado, um pedido do autor do projeto que
seja contrariado pelo Plenário. Vamos ter, então, um
desfecho que somente é da inteira responsabilidade
do autor do requerimento, o Senador José Eduardo
Outra.
Quero deixar claro aqui, neste momento, que a
posição do Governo é no sentido de acatar o pronunciamento do Plenário, acompanhando de pertocomo não poderfamos deixar de fazer- a tramitação
do Projeto_da Companhia Vale do Rio Doce.
Portanto, fica inteira,nente ressalvado esse posicio_!lamento, destacando que não fomos, em momento algum, responsáveis, sequer, para que essa
votação não ocorreSse. No íntimo, desejarfamos que
<!sta matéria los.<! votada, pois havia uma perspectiva em favor de al·:.uns Estados, inclusive do meu Estado, o Espírito Santo, de ter uma parte beneficiada
pela venda dessa empresa. São esses os esclarecimentos que faço.
Peço obséquio aos meus Colegas, que não comungam ao meu ponto de vista, que respeitem a posição da liderânça do Governo. Neste episódio, entendi como oportuno o requerimento da bancada do
PMDS e, desta forma, dei-lhe a acolhida natural,
sem qualquer outro escopo senão o de ter uma decisão que honrasse, corno de costume, o Senado da
República, pelo modo judicioso de abordar problema
de magna relevância, confonne este relativo à Companhia Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, era este o esclarecimento que
·
gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing.

O SR. Vii..SON KLEINüBING (PFL-SC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi a missão
do Presidente da Comissão de Infra-Estrutura, Senador Agripino Maia, para, em nome da comissão,
d.f""çentar um parecer ao projeto do Senador José
!':::.!<:ardo Outra. Cumpri o meu dever. E, ao fazê-lo,
ap""""ntei um projeto substitutivo, baseado em minhas convicçces e na de murros Srs. Senadores que
são lavoffiveis à privatização - a quem todos deverros também raspeitar.
E 9' -;taria de deixar claro que fiz isso com toda
• r:Dn\'1o~ ~:, CQmo defendi ontem. perante a bancact; 1 f.'t·> PI\.,;~~;. · ião ç:nnsigo entender- e não tenho
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grande experiência como parlamentar- certos paradoxos do nosso Parlamento, ou certas contradiçõps.
De um lado, queixamo-nos .de que ó ExecutiVo·
propõe leis por meio dé medidas provisórias· de outro; queremos administrar, executar, dizer c~mo se
faz, como se privatiza, onde se coloca o dinheiro
'
como se administra, como,se"faz:a ~peração.
Entendi que o projeto. do S~nador José Eduardo Outra não era contra a privatização, porque, se o
fosse,. só seria necessário· um artigo dizendo: fica
proibida a privatização da Companhia Vale. do Rio
Doce; revoguem-se as disposições em contrário. E
iríamos votar a favor ou contra isso.
O Senador José Eduardo Outra queria, no meu
entend[mento, que o Congresso· cumprisse' com o
seu dever de fiscalizar a operação e fazer com que
ela fosse feita respeitando os interesses na6iortais e
até regionais. Foi baseado nisso que elaborei uma
proposta, em ·que nós, Legislativo, teríamos direito
1 ao eqital antes da imprensa, para comparannos o
que foi discutido na comissão com a proposta do
Governo, para exercennos o nosso diretto de fiscalizar e, depois, fosse feita a distribuição desses recursos para os Estados onde a Companhia Vale do Rio
Doce atua e para os Estados onde não há infra-estrutura.
Vejam, Srs. Senadores, que eu não estava
nem privilegiando o meu Estado. Pelo contrário, estava excluindo-o, porque entendei~ que o nosso Pafs
não pode continuar dessa fonna. De um lado, temos
um património que nada rende e, de outro, temos
passivos que custam uma verdadeira fortuna em taxas de juros, e ninguém se envergonha com isso.
Assim, estão fomando do Erário Público mais de
R$12 bilhões, por ano, de juros.
A intenção era criar novas "Vales•; a intenção
era criar infra-estrutura para que os Estados pudessem gerar novos empreendimentos e, com isso, desenvolvimento para o País; a intenção era dar uma
notícia boa para o País; que o Congresso desse
essa notícia boa para o País: vamos investir, vamos
crescer, vamos começar a cumprir o Plano de Metas. Se não temos dinheiro nem para pagar os juros,
por que não fazer com que a venda da Vale, que
não vai fugir daqui, possa ser aplicada em outros
empreendimentos?
Disse ontem na reunião da Bancada do PMDB:
lá em Santa Catarina, há muitos anos, um governador inventou um processo em que o Estado continuava com aquela sua missão de animar a iniciativa

privada sem ser dono do negócio. económico. Isso
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fez com que Santa Catarina, que era um.t Estado
agrícola, se tomasse um Estado industrial.
Temos algumas empresas que têm hoje um nível de faturamento iguill ao da Companhia Vale do
Rio Doce, sem serem estatais: E vejam: nada contra
o processo de estatização, preservando todos os
seus funcionários, que aliás são de excelente qualidade - dentro da Companhia Vale do Rio Doce.
Essa é a idéia: Foi. uma convicção minha, pessoal,
do Relator, que ouviu as partes. Nem todos são favoráveis, e nem .todos são· contrários à privatização•.
Esta é. a missão do Relator. dar· uma alternativa para
que os ·dois lados pudessem votar. E. foi .o que fiz
como Relator.
Lamento, infelizmente, que o projeto tenha sido
retiJ"<!do, porqiJe eu. ia ter· a satisfação de ver algo
que. me .dizia muito ·profundamente, que foi muito
bem.colocado, discutido com todo.s,. cem o objetivo
de criar uma nova tendência para o Pafs. O P<\fs é
capaz de ficar cem as suas estruturas e ninguém
tem a mínima ·preocupação, porque já estamos hoje
cem R$1l>2 bilhões de dfvida interna - no final do
ano, serão R$200 bilhões de dívida interna- e só há
um jeito de pagar essa dfvida: gerando desenvolvimento. É para isso que minha proposta .tinha sido
feita •.
Eu queria deixar isso claro. Aproveito a oportu-·
nidade para .dizer que não fica. bem o Vice-Líder falar depois do seu Lfder, mas cerno o rio5so Líder falou pelo Governo, quis falar pelo Relator. Faço essas observações, respeitando a decisão do Senador
José Eduardo Outra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nós estamos
diante de uma situação no mínimo atípica, em que o
autor do projeto requer a sua retirada de pauta. E eu
entendo, Sr. Pr!!sidente, que o projeto já não deveria
pertencer ao autor, considerando que há manifestação das Comissões e há até um subsiiíUbVoc------Sinto-me muito à vontade, Sr. Presidente, em-relação a essa questão. Em primeiro lugar, porque
me manifestei contrário ao voto do Senador Vilson
Kleinübing na Comissão de Infra-Estrutura. E assim
o fiz porque, até aqui, não estou convencido da conveniência da privatização da Vale do Rio Doce.
Agora, como Líder, Sr. Presidente, sou obrigado a submeter questões desta natureza, pela sua
importância, à deliberação da Bancada. E a Banca-
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da do PMDB, num gesto de consideração, apreço e
respeito, ontem, teve o privilégio de ouvir o Senador
José Eduardo Outra. Da mesma forma o fez em rela- •
ção ao Senador Vilson Kleinübing, para que pudesse ter a chance, democraticamente, de examinar os
argumentos de ambos Senadores.
Após as exposições, Sr. Presidente, a Bancada
tomou conhecimento de que havia sido apresentada
uma proposição que alterava em parte a proposta do
Senador Vilson Kleinübing, distribuindo os recursos
da Companhia Vale do Rio Doce. E a Bancada desconhecia a forma pela qual os Governadores pretendiam fazê-lo.
E ar eu quero esclarecer um ponto, se me permite meu ilustre colega de representação do Pará:
não tui·eu quem pleiteou os recursos da Companhia
Vale do Rio Doce, foi o Governador do nosso Estado
quem o fez. Pelo menos, isso nos foi apresentado
hoje numa reunião com a ,presença. de .alguns Go' vemadores, na qual se soube que os Governos dos
Estados ter-se-iam reunido para, abrindo mão da
Companhia Vale do Rio Doce, apresentarem seu desejo de participar da ~ceita oriunda da privatização.
Foi o Governador do meu Estado, entre tantos outros Governadores, que chegou a esse caminho, o
esclarecer.
.qual não me cabe examinar,
Quero, portanto, fazer um apelo ao' Senador
José Eduardo: Outra para manter o seu projeto.
Quando requeremos o adiamento, com data marcada para o dia 11, foi exatamente porque. no seio da

maS

nossa Bancada, ontem à noite, surgiram dúvidas.

Qual o critério dessa distribuição? O que desejam os
Governadores? A Vale do Rio Doce pertence única
e exclusivamente aos Estados onde está situada ou
é património nacional?
Foram estes os argumentos apresentados ontem, e os Senadores do PMOB desejavam conhecer
exatamente o substitutivo proposto pelos Governadores estaduais e outras aHemativas, inclusive apresentadãs e lembradas pelo Senadores Humberto Lucena e José Fogaça, como, por exemplo, o Projeto
de Lei das Privatizações. Ainda no Governo Collor, o
Congresso Nacional chegou a apresentar um dispositivo que atendia ao que hoje quer o Senador José
Ed~rdo Outra e que foi vetado pelo Presidente de
então, ·e ..o veto foi, lamentavelmente, mantido pelo
Congressó: ·"-...,._
Senador JoSé.. Eduardo Outra, a Bancada do
PMDB tomou essa atitude, num gesto de apreço, de
respeito, para evitar qu~ hoje pudéssemos apreciar
o projeto de V. Ex" e o su~tutivo do Senador Vilsan Kleinübing com uma outra proposta que havia

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nascido ontem e que a maioria da Casa desconhece. A maioria da Casa, repito, não conhece essa
proposta de dMsão dos recursos oriundos da privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Portanto, o nosso requerimento teve o objetiVo
de dar oportunidade a que a Casa pudesse conhecer e decidir democraticamente.
Antecipar, retirar o projeto, Senador José
Eduardo Outra, com todo o respeito que V. Ex" merece , de toda a Casa, parece-me, até certo ponto,
que V. Ex" faz um prejulgamento, que examina a
priori o comportamento de cada Senador. Desejamos, nesta oportunidade, fazer um apelo a V. Ex"
para que V. Ex" mantenha o seu projeto e pennita
que..democraticamente cada Senador ou Senadora
assuma a responsabilidade pela condução desse
assunto.
Nós, do PMDB, ao convidannos V. Ex", o fizemos em uma demonstração de apreço e de respeito
pela test> que defende, como o fizemos em relação
ao Senaélor Vilson Kleinübing, pois entendemos que
a essência do Parlamento é o diálogo, a essência do
Parlamento é o debate. O resto, cada um assume de
acordo com a sua consciência, no caso, a responsabilidade pelo 5eu voto.
Sabe V. EX" que eu, de certa fonna, me encontro em uma situação de dificuldade, pois não
me cabe expressar o meu voto pessoal. Aliás, o
Presidente da Casa pediu-me que o fizesse, mas
não cheguei a declará-lo ontem na reunião da
Bancada, porque não houve decisão. Por uma
questão de principio, ele mantinha o ponto de vista. Também não emiti meu ponto de vista, mas, se
tivesse de fazê-lo eu o emitiria no sentido da in, conveniência da privatização da Companhia Vale
do Rio Doce.
Portanto, Senador José Eduardo Outra, aceite
nosso apelo: mantenha o seu projeto e deixe que o
Senado decida, de fonna democrática, qual o caminho a seguir..
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
após o pronunciamento do Líder Jader Barbalho,
ficou bem explicitada a posição do PMOB. Ontem
reunido, o PMOB analisou a postura tanto do autor, Senador José Eduardo Outra, quanto a do Re-
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lator, Vilson Kleinübing, e chegou a algumas conclusões.
V. Ex"s, Srs. Senadores, acabaram de ass1stir•
a um pronunciamento que é a fiel reprodução do que
ontem foi decidido e que culminou com a atitude de
apelar para o Senador José Eduardo Outra no sentido de que não retire o projeto. Por quê? Por uma razão simples, Sr. Presidente, porque o PMDB havia
tomado uma decisão "positiva rel<itivamente ao projeto do Senador José Eduardo Outra, ou seja, não ia
aprová-lo na sua integridade; iria modificá-lo, mas
com a mesma visão e tendo em vista o mesmo objetivo do Senador José Eduardo Outra, que é o de fiscalizar, de acompanhar, de controlar, em nome do
interesse público, o processo de privatização da
Compánhia Vale do Rio Doce. Nós não estávamos
cavalgando ou tentando cavalgar o projeto do Senador José Eduardo Outra para direcioná-lo eni sentido
de interesses especfficos regionais ou parciais.
A proposta que o PMDB ia apresentar criava
outro, instrumento de fiscalização, que era o de poder sustar a privatização, caso ela estivesse eivada
de vicio ou de grave.irregularidade, pela via de decreto legislatiVo. Quer dizer, o que queria o Senador
José Eduardo Outra queria também o PMOB na sua
decisão de ontem: fiscalizar, controlar, preservar a
soberania do Congresso Nacional em relação ao património da União, ao património público, ao património do povo brasileiro, e não se apropriar do projeto
e redirecioná-lo em sentido que desvia, que defonna
totaimente os seus objetivos.
Sr. Presidente, era esse o esclarecimento que
gostaria de prestar. Entendo que é uma questão de
ética neste momento respeitar a vontade do Senador José Eduardo Outra. Essa é uma opinião pessoal; não uma opinião da Bancada. A decisão da
Bancada é aquela que o Lidar mencionou. Pessoalmente, penso que não é possível, neste momento,
recusar ao Senador José Eduardo Outra o direito
que tem de não ver seu projeto vilipendiado, o direito
que tem de não ver seu projeto torpedeado, transformado de água em vinho, ou de vinho em água, ou
de água em azeite. Não tem nada a ver com aquilo
que S. Ex" pretendia, que era fiscalizar, controlar,
exercer o poder soberano do Congresso de acompanhar o processo de privatização e, se possível, vetálo. Nós também queríamos a mesma coisa, por outro instrumento que o PMOB havia proposto. No en·
tanto, S. Ex" torna essa atitude, e creio que é a única _
atitude possível, diante da tentativa de manipular o
seu projeto e transformá-lo em algo completamente
diferente daquilo que S. Ex" pretendia.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra, para encaminhar.
O SR.. P-RESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Hugo Nl!floleão.
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
serei sucinto nas minhas considerações. Gostaria,
apenas, de dizer, preliminarmente, antes do exame
do requerimento, que o meu Partido defende, como
um todo, as privatizações e a sua Bancada no Senado tem um entendimento, que, talvez, seja o da
maioria, ne5se sentido, embora haja aqueles Senadores que.não estejam de acordo.
Não quero entrar no mérito da questão, até
porctue o. assunto já foi exaustivamente debatido, na
tarde de hoje, neste plenário. Quero, apenas, aterme, cingir-me, adstringir-me e restringir-me ao requerimento do nosso colega, nobre Lfder do PT, Senador José Eduardo Outra, que requereu a retirada
do seu projeto. Entendo que, à semelhança da renúncia, o' pedido de retirada é um gesto unilateral de
vontade, até porque o Regimento do Senado nada
diz em sentido inverso. Respeito a opinião do nobre
Líder do PMDB, Jader Barbalho, que defendia até a
manutenção cto projeto.
Há, portanto, diversos entendimentos. O meu,
Sr. Presidente, é no sentido de respeitar a decisão
do seu autor e dizer à Bancada que, pessoalmente,
estou de acordo em votar a favor da retirada, mas
sem restrições, se alguém desejar fazê-lo em sentido contrário.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela ordem, concedo a palavra ao.Senador Gilberto Miranda, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, penso que é muito importante dizer a esta Casa que a proposta de adiamento,
apresentada oniem na reunião da Bancada do
PMDB, foi minha. Quem fez a proposta, que foi discutida e foi acompanhada depois com o apoio do
Senador Nabor Júnior, fui eu, porque, na última
hora, fui ao gabinete da .Senadora Regina Assumpção, onde recebi uma cópia do documento enviado
pelo Vice-Govemador de Minas Gerais, no qual os
Senhores Governadores davam nova formatação ao
relatório substitutivo do Senador Vilson Kleinübing
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sobre a destinação dos recursos: 50% para os Estados que já detêm o emprego, os impostos, o minério
e as companhias. Pergunto aos Senhores - fiz essa.
mesma pergunta à Bancada -: e o Acre, Rondônia,
Roraima, Amapá e o Tocantins, que nem energia
tém e vivem às escuras? E o Acre, que não consegue se ligar a Mato Grosso para escoar sua produção? E Alagoas, Piauí e Paraíba? Damos 50% a esses Estados e aos outros não damos absolutamente
nada?
Hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
Governador do Rio de Janeiro na reunião da Liderança pleiteava que seu Estado, que detém a sede
da Vale do Rio Doce, onde ficam os navios da Docenave e que tem uma parte da Valesul, deveria ser
contemplado nos 50%. Parece, a certa altura, que
seria uma divisão entre Estados amigos. E os outros
Estados?
Nem falei no Estado do Amazonas. O Presi' dente da República lá esteve há um ano: voltando
lá, há quinze dias, afirmou que daria dinheiro para a
BR-174, mas até agora o Estado do Amazonas não
recebeu um real sequer. Por isso, não pode se ligar
por asfalto à Roraima, nem ao Pacífico; está completamente isolado. Nenhum recurso foi investido
pelo Governo Federal no Porto de Manaus, que é
um dos portos de maior desembarque de mercadorias neste País e cuja situação é caótica.
Na última hora, às 20 horas, peguei a cópia no
gabinete da Senadora Regina Assumpção e a levei
ao meu Uder, na reunião do PMDB. O Senador Vil·
son Kleinübing, que estava naquela reunião no gabinete da Senadora, não abordou o assunto que diz
respeito à divisão. Depois de discutirmos esse assunto, o Uder não se expressou a favor nem contra,
mas colocou em votação o requerimento, no que foi
acompanhado por todos os Srs. Senadores, de que
teríamos que ter conhecimento mais detalhado, para
que Pl!déssemos, efetivarnente, durante esta semana, e fazendo uma reunião da Bancada na próxima
terça-feira, dia 10, deliberar. O Líder queria saber se
votaríamos em bloco ou se cada um votava como
quisesse. Ouvi as sugestões dos Senadores, tendo
em vista que o PMDB, maior Partido no Senado, tem·
Senadores em quase todos os Estados. Como pode·
ria o PMDB votar ou em bloco ou se omitir pela divisão de 50% em 6 Estados? E os outros Estados?
Serra da Mesa está parado no Estado de Goiás. Temos todo tipo de problemas. Resolvemos, discuti·
mos e votamos favorável a 5 ou 6 Estados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Senador
José Eduardo Outra, a proposta foi minha na reunião
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do PMDB. Acho importante deixar público que não
foi do meu Uder, não foi de nenhum outro companheiro. Se alguém pediu, se alguém argumentou- e
depois recebi o apoio de alguns outros Senadores fui eu. Então, pediria a V. Ex•, como fez meu Líder,
que mantivesse o projeto •. Tenho certeza que, da
parte do PMDB e, acredito, de todos os outros Partidos, votaremos neste Plenário, no dia 11 , se Deus
quiser.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavráci Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON {PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s ·Sís:· Senadores, em primeiro lugar, quero concordar com meu Lfder e deixar claro que S. Ex" teve
em -vista o que aconteceu no final da reunião da
Bancada na noite de ontem, quando o ilustre Senador, pélo PMDB do Amazonas, chegou à reunião e
disse que um novo substitutivo havia sido acordado
entre os Governadores e o Presidente da República.
Ninguém sabia do que se tratava. Não era possfvel
votar uma matéria como essa, com um novo substitutivo de que ninguém tinha conhecimento. Foi isso
que levou o Líder a tomar uma providência. Foi o·
que aconteceu, e eu estava presente.

e

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o
fato de que o desenrolar desse debate é dramático.
O problema é saber se vamos ou não ficar com a
Vale do Rio Doce. A questão é saber se uma empresa como a Vale do Rio Doce deve ou não ser privatizada. Se acharem que a Vale do Rio Doce deve ser
privatizada, eu penso que não deve ser privatizada
no seu todo. Não pode o premler do Japão chegar
aqui e acertar a compra da Vale do Rio Doce, passando a Vale a ser uma empresa japonesa. Se os
japoneses investirem US$40 bilhões na Vale, ela ficaria mais forte do que o próprio Governo brasileiro,
teria um superpoder e estaria acima do Governo
brasileiro. Isso não pode acontecer.
Por outrq lado, na minha opinião, se é para privatizar a Vale do Rio Doce, ela tem que ser dividida
em várias empresas. O núcleo da Vale do Rio Doce,
seus cientistas e seus alvarás têm que permanecer,
ainda que ela se transforme numa empresa do tamanho da Embrapa. O que a Embrapa representa
para a agricuHura, a Vale do Rio Doce poderia representar para o subsolo em temnos de minério. Mas
ela não pode ser privatizada.
Em meio a tudo isso, de repente estamos discutindo aqui qual o percentual que vai para Minas
Gerais ou para tal e qual Estado, como é que vai ser
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feita a divisão da Vale do Rio Doce. Sr. Presidente,
estamos assistindo a algo realmente dramático.
O que aconteceu foi que o Congresso Nacio-.
nal, numa decisão vexatória, deu ao Presidente Coilar o direito de privatizar todas as empresas do Brasil, mesmo aquelas que foram criadas por lei e que
precisariam de uma nova lei autorizando sua privatização. O Congresso deu um cheque em branco ao
Presidente Collor.
O que o Uder do PT queria é que, com. relação
pelo menos à Vale do Rio Doce, pela sua importância· e pelo seu signfficado, o c;ongr!'!sso decidisse se
era para privatizar e, se o fosse, como fazê-lo.
. No entanto, vejo que aqui se está discutindo o
que fazer com o dinheiro da privatização e onde colocá-lo. Lamento isso, Sr. Presidente, e quero dizer
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que, se
Sua Excelência privatizar a Vale por inteiro: como
estão falando, pode ser que Sua Excelência termine,
depois de deixar o Governo, colega do ex-Presiden' te do México lá na Grã-Bretanha.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Sr. Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, serei breve, mesmo porque todos
os oradores já manffestaram de forma muito clara o
seu posicionamento.
A Vale do Rio Doce trabalha no Estado de Sergipe há muitos anos. É uma companhia respeitada e
que tem o apoio da sociedade sergipana.
Como Senador eleito, tenho o dever de, nesta
hora me solidarizar com o requerimento do nosso
ilust;e SenadOT José Eduardo Outra, que pede a retirada do seu projeto, tendo em vista que acontecimentos últimos determinaram a mudança da proposição como inicialmente foi proposta. Estão dividindo
o espólio antes da morte da Vale. Na vida comum,
na vida privada, antes de o cidadão morrer, ninguém
divide a herança. Antes da Vale morrer, entretanto, o
Senado, através da Bancada do Governo, admitiu a
divisão da herança da empresa antes que ela fosse
morta ou sepuHada.
Este requerimento não deixa de ser um protesto, que evidencia que o Senador José Eduardo Outra representa o pensamento da sociedade brasileira, que exige ética, que exige, acima de tudo, um
comportamento sério na aplicação do dinheiro do
povo.
Esses recursos advindes da venda da Vale do
Rio Doce seriam, por certo, utilizados no socamo a
Estados que estão passando dificuldades em decor-
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rência de investimentos malfeitos, de buracos deixados por administrações anteriores. Os governos
aluais, muitos deles comprometidos com essa situação vexatória, ao invés de denunciarem à Nação
como encontraram o caixa de· seus Estados, vêm
pedir socorro ao Tesouro da União.
Sr. Presidente, o meu voto é de solidariedade
ao dever ético ·que tem o Senado de evitar que
acontecimentos tristes como esse venham a ocorrer
no âmbito desta Casa. O meu voto; pois, será sim .
ao· requerimento do Senador José Eduardo Outra.
· O SR; PRESIDENTE {José Samey) -Em Vota-·
ção.
O 5_R. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
· _ O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Devo dizer que V. Ex", por já haver encaminhado a votação
como autor do requerimento, infelizmente, não pode
falar pela segunda vez.
A Presidência foi até liberal nesta sessão, uma
vez que o Regimento determina que; em votação de
requerimento, só pode usar da palavra o autor do requerimento e um orador de cada Partido. Dessa maneira, como alguns oradores já haviam usado da palavra, a Mesa não quis discriminar nenhum Partido.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, quero apelar para a compreensão de V. Ex",
uma vez que fui citado nominalmente, por vários
Srs. Senadores. De forma que reitero a V. Ex" que
me conceda a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiro quero dizer que não apresentei este requerimento com o
objetivo de barganhar. Ao contrário, por exemplo, de
situação ocorrida no dia 15 de dezembro do ano
passado, quando solic~ei verificação de quorum
para votação e depois retirei o pedido.
Quero registrar também ao nobre Líder do Governo, que não fiz imprecações contra S. Ex". Todavia, não podemos deixar de colocar o que tem acontecido na tramitação desse projeto. O nobre Senador
Elcio Alvares fez referência, a partir de maio deste
ano, quando foi aprovado um requerimento para que
a Comissão de ServiÇOs de Infra-Estrutura fosse ouvida. Já tive oportunidade de ler, neste plenário, as
intervenções do Lfder do Governo e do Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB, feitas em agosto
do ano passado, no momento da aprovação do requerimento, para que fosse ouvida a Comissão de.
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Constituição, Justiça e Cidadania, e foi dito, publicamente, que aquele adiamento era por 20 dias.
O Executivo tem, sim, responsabilidade no
atraso da votação desse projeto. De repente, até parece que foi o PMDB o culpado, mas nãrr foi. Registro, inclusive, o meu agradecimento por estar ontem
presente, com muito prazer e honra, ao debate do
PMDB. Se os Srs. Senadores prestaram atenção
nas intervenções feitas, abriu-se um debate não sobre o meu projeto -·e é pdr isso que o estou retirnndo -,mas sobre como seriam aplicados os recursos
da Vale do Rio Doce.

1

Se "quiserem debater essa matéria, vamos debatê-la; contudo, apresentem um projeto dizendo
que quantia vai para os Estados; por exemplo, 20%
para Minas, 1O% para o Sergipe ou 50% para o
Pará .DebatereiTIOS, mas esse não é o meu projeto,
e eu· o estou retirando em função disso. Tanto o
substitutivo quanto as propostas altemalivas do
substitutivo desvirtuaram o objetivo original do projeto. ·
Já ouvi Senadores comentando que não se
pode retirar o projeto porque, agora, o Executivo ficará com todo o poder para fazer o ·que quiser. Venho afirmando isso desde o ano passado.
O objetivo de dizer que o Congresso Nacional
vai definir se a Vale do Rio Doce pode ou não ser
privatizada era justamente de trnzer, para esta
Casa, essa decisão. Mas o Congresso Nacional não
quis votar.
Sr. Presidente, de repente, recebemos apelos
para manter um projeto que suponho ser importante.
Mas se é importante, como esteve pronto parn ser
votado, desde agosto do ano passado, e até agora
não o foi? O projeto se tomou importante somente
hoje? Não o em em agosto do ano passado e podia
ser adiado? Não o era em dezembro do ano passado e podia ser adiado? Não era importante, em maio
deste ano, e podia ser adiado?
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se alguém apresentar um projeto, estabelecendo parn onde se direcionam os recursos da Vale do
Rio Doce, vamos debater. Quero, de antemão,
adiantar de que sou contra a posição dos Governadores, apesar de ser de um Estado onde aquela empresa atua. Vamos debater se a matéria for esta, e
não debatê-la, baseados em um projeto que não
propunha isso. O projeto propunha apenas que o
Congresso Nacional deve dizer se a Vale do Rio
Doce pode ou não ser privatizada. O Congresso Nacional não quis tomar essa decisão.
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Vou continuar na condição de Senador, fiscalizando o processo de privatização mediante requerimentos, legislações, porque, na minha opinião, é um
absurdo privajizar a Companhia Vale do Rio Doce.
Quinze dias atrás, fiz questão de ler aqui diversos alvarás de pesquisas para ouro nos Estados do Ceará
e do Rio Grande do Norte, publicados no Diário Oficial, e então disse: daqui a três .anos, ainda estarei
aqui e terei a oportunidade de registrar que a Vale
do Rio· Doce descobriu ouro nesses' Estados. Essa
mina não vai ser levada em consideração no processo de 'avaliação, um dos motivos pelos quais não
concordo com o rateio do valor da venda entre os
Estados. onde a Vale atúa hoje. ·
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por considerar que cumpri o r'neu dever, vou
continuar fiscalizando e mantendo-me politicamente
contra a privatização. Não poS5o manter um projeto
que tinha um objetivo e que, agora, e~ sendo desvirtuado. Se houver outra matéria que vai discutir o
que fazer com o dinheiro, vamos debater. Porém,
não é o nieu projeto, por isso mantenho a retirada.
O· SR' PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o pedido de retirada do projeto, pelo seu autor,
Senador José Eduardo Outra.
· ..
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ao arquivo.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, solic~o que a Mesa que registre o meu voto contrário.·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Ata registrará o voto contra dos Senadores Bernardo Cabral, Jader Barbalho, Carlos Patrocínio e José Bonifácio.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, está havendo um entendimento
entre as Uderanças para examinarmos, ainda na
sessão de hoje, a votação da PEC da educação,
que trata do ensino fundamental, projeto que considero da mais alta importância.
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Aproveito a oportunidade, antes desse entendimento que está havendo entre os Líderes, pap. fazer um apelo a todos os Colegas que se encontram •
em seus gabinetes para que compareçam ao plenário, porque a emenda const~ucional precisa de 49
votos tavoráveis para ser aprovada.
Solic~o à Presidência que colabore nesse sentido; fomnulando esse 3tlelo a todos·os.Colegas que
se encontram nas imediações ou nos seus gabinetes para que compareçam a este plenário.
O SR. PRESIDENTE (José' Samey) - Senador
Elcio Alvares, peço a V. Ex" que·encaminhe o pedido. à Mesa, pois o Plenário acabou de decidir que
esse projeto seria votado no dia 11.
Esta é uma decisão do Plenário que teria de
ser votada Portanto, peço a V. Ex' que formalize
seu pedido para que seja submetida ao ple~ário a
votação, ainda hoje, da emenda.. ·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de 1996
(n• 41/91, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo
18 da Const~uição Federal (Criação de municípios), tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de
1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania
A discussão da matéria foi encerrada na sessão deliberativa ordinária de 25 de julho último.
Vamos proceder à votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o PFL recomenda o voto "sim", em aprovação, tendo em vista que o Projeto de Emenda à
Constituição estabelece condições para a criação de
municípios - naturalmente, um pouco mais restritivas do que as aluais -visando, sobretudo, à possibilidade de que sejam ouvidas as populações de todos os distritos, inclusive as do município-mãe, envolvidas na questão.
,'o SR. SÉRGIO MACHADO- Sr. Presidente,
peç9.a palavra para encaminhar a votação.
~ O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado.
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Amorim - Freitas Neto -Geraldo Melo - Guilherme
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB-CE. Para
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- lris
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, o PSDB reRezende - Jader Barbalho - João França - Joãe>
comenda o voto "sim". · ·
O SR ••JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Jo~
hat Marinho - José Agripino - José Bianco - JÔsé
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
Bonifácio - José Eduardo Outra - José Fogaça a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
José lgnácio Ferreira - José Roberto Amuda -·José
O SR..JADER -BARBALHO (PMDB-PA. Para
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silencaminhar a votação.) ~ Sr. Presidente, a Uderanva - Marluce Pinto - Mau~o Miranda - Nabor Júnior
ça do PMDB recomenda o voto "sim~.
. : . .O SR.-PRESIDENTE (José Samey)- Renovo
- Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias .,. .
Pedro Simon - Regina Assumpção - Renan Calhei- ·
o apelo da Presidência· aos SI'S. Senadores que se
encontram em seus· gabinetes e em· outras ·depen.
ros -.Roberto Requião - Romeu Tuma - Sebastião
Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Rlho ~
dências Gasa para que compareçam ao Plenário. -.
Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
·O SR.- PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
G SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votam
a ~lavra para uma observação•.
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo
"sim" 58 Srs. Senadores.
Total de votos: 58.
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
- Aprovada. .
. _ . •
.
O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Para uma
Õia oporA matéria será incluída em Ordem
observação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden' tunamente, após o interstício regimental para o sete, no Rio Grande do Sul, em uma série de municígundo turno de votação.
pios foi leita a emancipação, com a devida aprovação nas umas. No entanto, houve o veto do GoverO SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço
que seja registrado o ·meu voto "sim".
nador, que foi ao Supremo Tribunal FederaL Dessa
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador
forma, passou o prazo e, por isso, não haverá eleiRamez Tebet vota "sim".
ções em 3 de outubro. Esse projeto atinge esses .
municípios ou esses municípios já têm garantidas as
O Senador Fernando Bezerra encaminhou à
Mesa declaração de voto, nos termos do art. 316 do
próximas eleições?
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Pedro Simon, infelizmente, a Mesa não tem compeÉ a seguinte a declaração de voto entência para ser objeto de consulta sobre o alcance
caminhada:
da emenda constitucional, mas apenas de submetêla à apreciação dos Srs. Senadores.
DECLARAÇÃO DO VOTO
Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao
Declaro que voto favoravelmente à Proposta
plenário e ocupem os seus lugares. (Pausa.)
de
Emenda
à Constituição n• 22, de 1996.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu
Sala
das
Sessões, 28·8-96.
gostaria apenas de esclarecer que o Sr. Relator, SeSenador Fernando Bezerra.
nador Bernardo Cabral, afirma categoricamente que
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
a proposição não atinge esses Municípios.
peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- É a autoO SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
ridade própria.
tem a palavra.
Vai-se proceder à votação.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela orOs Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
dem.
Sem revisão do orador.) - Por solicitação da
Todos os Srs. Senadores já votaram?
Presidência, está sendo encaminhado requerimento
(Procede-se à votação.)
dos líderes desistindo do primeiro requerimento para
a suspensão da votação da PEC da educação, que
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
já pode ser incluída na pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requeValadares - Ademir Andrade - Artur da Távola rimento será. lido imediatamente.
Bello Parga - Benedita da Silva - Bernardo Cabral Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca- Coutinho Jorge - Oarcy Ribeiro- Eduardo Suplicy
lheiros.
- Elcio Alvares - Emllia Fernandes - Emandes

do
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 856, DE 1996
Senhor Presidente,
·Requeremos tomar sem efeito o Requerimento
n• 854196. .
....
· ·· Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. El-..
elo Alvares...: Jáder Barbalho- Valmlr CampeloSérgio Machado- Hugo NajJoleão. ., '"'
. . .
. O SR. PRESIDENTE (José Saf!1ey) - A Mesa
entende que o requerimento deseja .que a votação
da. PEC, item 5 da pauta, seja votado ainda nesta .
sessão.
..
Em "Votação.
Os Srs. Senadores que aprovam requerimento queiram permanecer sentados. (P~usa.) · .
Aprovado.
.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5

o

PROPOSTA DE EMENDA
.À CONSTITUIÇÃO N• 30, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n• 700, de 1996)
Vol;ação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 1996
(n• 233/95, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que
modifica o artigo 34 e o Tftulo VIII, Capitulo
III, Seção I, da Constituição Federal e o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Reforma da educação),
tendo
Pareceres sob nOs 418 e 454, de 1996,
·
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania:
1• pronunciamento: favorável, com emenda
n• 1-CCJ, que apresenta; 2• pronunciamento
(sobre as emendas n•s 2 e 3 de Plenário):
pela r~jeição das emendas, vencido o Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A discussão da maténa encerrou-se na Sessão Deliberativa Ordinária de 07 do corrente.
Passamos agora à votação da matéria. Nos
termos do disposto no art. 288, III, do Regimento lntemo, a matéria depende, para sua aprovação, do
voto favorável de 3/5 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
A SRA. EMIUA FERNANDES -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
.,
palavra V. Ex".
A SRA. EMIUA FERNANDES (PiB - RS:
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos diante de uma proposta de Emenda à Constitui.ção que, de certa forma, significa um avanço no sentido de se aHerar o quadro educacional deste Pafs,
ainda prolundamenté marcado ·pelo anaffabetismo,
pela repetência, pela má qualidade do ensino, pela
evasão escolar e até mesmo pela desvalorização
dos irabalhadores em educação.
. Sabemos que, além da preocupação com o ensino fundamental, esta iniciativa é especialmente
oportuna, porque, pela primeira vez, busca-se colocar na texto constitucional, na Constituição Federal,
texto magno do nosso Pafs, um compromiS§lO qom a
valorização salarial do magistério. Entendo ser essa
a principal qualidade desse projeto.
No entanto, embora votemos favoravelmente a
este projeto, queremos deixar registradas algumas
questões, alguns problemas circunscritos no seu
conteúdo que precisavam ser enfrentados de forma
mais efetiva, de forma mais clara, inclusive pelo
Congresso Nacional.
Alguns dias atrás, quando discutfamos as
emendas que foram apresentadas, alertávamos sobre a necessidade de elaborarmos uma emenda que
contemplasse a categoria do magistério como um
todo, para que realmente pudéssemos falar em valorização do magistério. E o mais grave, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que buscássemos respeitar o que já existe na maioria dos Estados brasileiros, que são bs planos de carreira do magistério.
Tais planos prevêem como o professor vai ter a sua
situação salarial, como serão dados os reajustes, inclusive em termos de níveis, de acordo com o que o
professor estudou.
E este projeto de emenda constitucional está
faz a primeira discriminação aos professores, quando preconiza a valorização e a aplicação do Fundo
que vai ser constituído neste Pafs somente para os
professores em exercfcio do magistério, subentendendo-se os professores em salas de aula. Não podemos falar em qualidade de educação sem lembrarmos do diretor da escola ou dos especialistas, o
supervisor e o orientador educacional, que são os
grandes lideres· na busca da qualidade, da integração e do aperfeiçoamento do próprio corpo docente.
Tentiinos fazer uma emenda e tomamos conhecimento de que o Senador José Bianco e outros
já estavam com uma emenda que ampliava, inclusi-
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ve, o que pretendfamos. Recuamos e desejávamos
· que essa emenda fosse aprovada, mas ela foi rejei·
tada.
..
Temos uma outra emenda que olha para o problema da educação do Pafs, buscando construir alternativas para a educação. Atualmente, estamos
olhando o ensino universitário separadamente do
ensino médio e. acreditamos na mão-de-obra qualificada em nfvel técnico, .de segundo grau. Estamos
tratando o ensino fundamental e esquecendo dos ensinos pré,escolar e infantil, que são fundamentais para
o embasamento de uma educação de qualidade.
lamentamos, pois; que não se tenha travado
no Pafs Ul)la grande discussão com relação ao todo
da educação, buscando-se construir um plano sólido
e co_ncreto, com alterações em todos os nrveis, se
necessário com aplicação de recursos, com busca
de. alternativas para a universidade pública. Enfim,
verificamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que muitos professores por este Pafs afora estão contra essa
alteração da . Constituição.. E dou esse testemunho
com conliecimento de causa. Recebi murro apelos. Recentemente, em Belo Horizonte, reuniram-se cinco mil
professores e estudantes. A conclusão a que chegaram foi de que essa PEC, da forma como estava, não
contempla as necessidade da educação brasileira.
Queremos mais uma vez, entretanto, dar um
votó de confiança, pois essa emenda constitucional,
se aprovada, será regulamentada. E nesse momento estaremos atentos- e pediremos o apoio dos Srs.
Senadores - nessa tarefa - para que essas questões que ficaram pendentes, esses pontos que não refletem os anseios da comunidade educacional deste
Pafs sejam corrigidos. Esperamos que determinados
pontos sejam resgatados na regulamentação da lei.
Votarei favoravelmente ao projeto, mas quero
deixar registradas minhas ressalvas. Entendo que
essa alteração na Constituição Federal não está suficientemente clara e precisa, ainda não está como a
Educação merece.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador José Serra para encaminhar a
votação.

V. Ex" dispõe de ciAGp minutos.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encami- .
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com muito agrado, encaminho, por delegação do Uder Sérgio Machado, a nossa votação favorável a essa emenda.
Cumprimento a Senadora Emília Fernandes
pela posição que assume, pois, apesar de crítica
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com relação a vários aspectos, dá um voto de confiança na proposta. Isso mostra seu espfrito público
e sua preocupação com o ensino fundamental do·
nosso Pafs.
Queria, Sr. Presidente, sublinhar os quatr'd' aspectos fundamentais dessa emenda que poderão
trazer uma contribuição muito importante para a revolução que temos de fazer no sistema educacional
de nosso País.
· ·
Em primeiro· lugar, • a emenda assegura que
15% dos
de receita tributária própria mais
transferências de estados e municfpios sejam aplicados .no ensino· fundamental. Hoje, há dispositivo'
constitucional que obriga a destinação de 25% dos
recursos, mas não especifica o quanto para o ensino
fundamental e alguns municfpios não destinam sequer 15%. Dessa maneira, a medida fortalece o ensino de I grau, a base, o alicerce do ediffcio educa· ·
cional.
Um segundo aspecto é que os rect.irsõs para o
'ensino fundamental serão alocados segundo o número de alunos e não mais de acordo com a população ou com a arrecadação tributária. E isso é que é
o fundamental. Se estamos cuidando da educação,
temos de pensar no número de alunos que há em
cada município e não na arrecadação ou na população, que não necessariamente guardam - nem sequer a população - uma correspondência com o número de alunos.
·

recursos

Em terceiro lugar, é importante ressaltar que,
por meio dessa emenda, garante-se, em todos os
municfpios brasileiros uma destinação per caplta
anual mfnima ele R$300,00 por aluno. Trezentos
reais por aluno,. sabemos, pode não ser considerado
um montante satisfatório, desejável, mas é o mínimo
que se pode querer nesta matéria E a emenda
constitucional garante isso, ou seja, a destinação de
recursos per caplta/aluno.
De acordo com as estimativas que fiZemos nós
próprios quando eu estava no Ministério do Planejamento, juntamente com o Ministério da Educação,
isso garante, como transferência de recursos para
as regiões carentes do Brasil, inclusive a região Nordeste, no caso, cenca de R$800 milhões por ano a
mais para serem destinados ao ensino fundamental.
E em quarto lugar, Sr. Presidente, é importante
também sublinhar que 60% desses recursos transferidos temninarão nos salários dos professores em
atividade. Portanto, trata-se de uma emenda de importância como poucas vezes tivemos oportunidade
de apreciar' nesta legislatura. É uma emenda que
cria a base para uma refomna, uma verdadeira revo-
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lução, a qual necessitamos no ensino fundamental.
Está voltada para fortalecer, como dizia, o alicerce
do edifício educacional.
Portante, nosso encaminhamento é favorável.
Junto com ele, demonstramos também a satisfação
por estannos na iminência de aprovar uma medida de
tal importância. E nós nos congratulamos também com
o Ministro da Educação, Professor Paulo Renato, e
com os Uderes desta Casa, que permitiram que a
emenda chegasse agora praticamente a se transformar em realidade, sendo um ponto de partida importante para a melhoria da educação no Brasil.
·
Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO _: Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
o·sR. PRESIDENTE (José Samey)-Concedo
a palavra ao senador Hugo Napoleão, para encaminhar a votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, desejo encaminhar, pelo Partido da Frente Libeml, o voto favorável a essa emenda constitucional, aludindo aos aspectos referidos pela nobre Senadora Emília Fernandes e pelo nobre Senador José Serra além dos seguintes pontos.
No Brasil, vivemos na educação matéria de pirâmide invertida. A grande soma de recursos é desti' ·
nada prioritariãmente ao III grau. E, nos recursos a
ele destinados, para as chamadas IES - Instituições
de Ensino Superior- no nosso País, 90",{, a 95% são
destinados a pagamento de pessoal e de aposentados. Sobram, portanto, entre 5% e no máximo 10"/o
para as chamadas OCC - Outros Créditos de Custeio, e para as universidades, também já combalidas
em matéria de recursos.
Mas ela coloca bem - e é esse o ponto que
quero mostrar - aquele princípio que foi estabelecido na Constituição de 1988 e de iniciativa do Depu- .
tado Osvaldo Coelho, do PFL de Pernambuco, que é
a garantia de recursos para o ensino fundamental. E
aí nós poderemos começar a dar realmente maior
justiça a essa pirâmide que hoje está invertida.
No mais, em segundo e último lugar, só há um
aspecto a considerar. É que ela consagra o termo de
erradicação do analfabetismo, quando acho que o
correto era o que dizia o texto anterior, ou seja, eli·
minaçã9 do analfabetismo, uma vez que erradicamse as doenças endêmicas, erradica-se a malária,
mas na educação, em matéria de alfabetização,
deve haver a eliminação.
Mas não seja por isso. O texto está bem compreendido, bem entendido, e, portanto, somos favoráveis a sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra,
para encaminhar a votação.
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Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, uma vez que vamos proceder imediatamente
à votação.
•
'
.•
·o SR. JOSE E.DUARDO OUTRA (PT-SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada do Partido dos
Trabalhadores no Senado analisou essa proposta de
emenda constitucional. Eu particularmente votei a
favor dela na Comi~õ de Co~stituição, Justiça e
Cidadania, com algumas ressalvas. Apresentamos
algumas emendas, sobre as quais quero discorrer
neste encaminhamento...
· Inicialmente, quero dizer que vamos votar favoravelmente à proposta, ressalvado o destaque da
emenda que apresentamos.
Quero ·registrar que a proposta de criação de
um fundo de valorização do magistério e do ensino
fundamental, visando a urna igualdade de tratamento nessa área tão importante, fez parte do programa
de governo da Frente Brasil Popular em 1989. Não
vamos ficar contra agora só pelo fato de a proposta
1 ter sido assumida pelo atual Executivo. Mas há algumas questões que merecem a reflexão dos Srs. Senadores e do Ministro, que está aqui presente, aliás,
objeto das nossas emendas.
..
Em primeiro lugar, está a base de distribuição
dos recursos desse fundo. A proposta original estabelece que os recursos seriam distribuídos proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas
redes de ensino fundamental. Todavia, há uma discussão sobre qual seria o critério mais correto e
mais justo: se com base no número de alunos matri·
culados ou se com base no número de alunos escolarizáveis.
.
Os que defendem a posição de que deva ser
com base no número de alunos matriculados acreditam que isso significaria até um incentivo ou um prêmio àqueles governantes, administradores municipais e estaduais que têm trabalhado no sentido de
colocar seus alunos na escola.
Trata-se de um argumento forte, mas, ao
mesmo tempo, entendemos também que os alunos ou aquelas pessoas que seriam escolarizáveis, nos diversos municfpios brasileiros, não podem ser punidos pela irresponsabilidade de governantes que não defendem a política de trazer os
alunos para a escola.
Como essa é uma discussão que deveria merecer um aprofundamento, entendemos que essa
questão deveria ter até uma flexibilidade maior. Se,
hoje, defendemos que o melhor critério seria o do
número de alunos matriculad,Ós, pode ser que daqui
a dois anos passemos a d'lfender o do número de
alunos escolarizáveis.
'
Por isso, apresentamos emenda estabelecendo que esse critério de distribuição não deve estar
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inscrito na Constituição, porque estaríamos estabelecendo um enrijecimento dessa regra, que, para ser
modificada no futuro, teria mais dificuldade. Propomos, portanto, que esse critério de distribuição, já
que ·será necessária uma lei para regulamentar o
funcionamento desse fundo, seja estabelecido por
legislação ordinária. Esse é o objeto de uma das
nossas emendas, para a qual pediremos destaque.
Outro ponto da nossa emenda diz respetto à
questão do ensino fundamentaL Entendemos que é
louvável, que deve merecer apoio politico do Governo, no sentido de valorização do ensino fundamentaL Por outro lado, sabemos também que, com a terceira revolução industrial, com o avanço da tecnologia, com a exigência cada vez maior daqueles que
querem entrar na modernidade, no Primeiro Mundo,
que-querem qualificar a sua população do ponto de
vista educacional, é necessário que tenhamos um
entendimento além da mera educação fundamentaL
Assim sendo, ao invés de 'fundo para valorização do ensino fundamental", propomos 'fundo para
valorização do ensino básico", em que se inclui a
pré-escclla e o 11 Grau. O terceiro ponto da nossa
emenda diz respeito à proposta original, que reduz
de SO"k para 30% o percentual estipulado no art.
212, que deve ser aplicado na erradicação do analfabetismo, OJ! eliminação do analfabetismo, como
colocou o Senador Hugo Napoleão. Propomos manter os 50%, como está na Constituição atual.
Ressalvado o destaque da emenda que apresentamos, a Bancada do Partido dos Trabalhadores
votará "sim".
O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder, para encaminhar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para encaminhar. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que esse
projeto é da maior importância e obrigará o Governo
Federal a fazer um investimento muito maior no ensino básico. N.ão há Ministro da Fazenda que possa
resistir à pressão dos municfpios, sobretudo dos
mais pobres, para que esse complemento salarial
seja dado aos professores. Esse projeto se destina
especificamente a melhorar o salário dos professores, o que é muito importante.
Há, porém, um aspecto fundamental, quanto
ao qual me tranqüilizei devido ao compromisso assumido pelo Sr. Ministro. É inconceblvel que uma
ajuda tão substancial seja dada sem nenhuma exigência de qualificação do magistério. Os professores
devem receber esse complemento, mas devem se
qualificar para taL O Ministro está confiante em que,
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na regulamentação, possa inserir essas exigências
de qualificação.
Sr. Presidente, sou favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito·
obrigado, Senador Darcy Ribeiro.
'
Sobre a mesa, requerimento que selá lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Renan Calheiros.

É lido e·aprovado O" seguinte:
REQUERIMENTO N° 857, DE 1996

1

Senhor Presidente,
· Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
art. 312, alfnea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado, do art. 6° da
Propo~a de Emenda à Constituição n• 30, de 1996.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Lúcio Alcãnlara.
O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
passar à votação da proposta, ressalvadas ~ emendas e o destaque aprovado pelo Plenário.
•
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
.• O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra ao Senador Elcio Alvares, pela ordem.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, mais
uma vez quero reiterar aos Colegas que se encontram nos gabinetes e nas imediações que precisamos de 49 votos para aprovar a proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Todos
os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Artur da Távola Bello Parga- Benedita da Silva- Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emflia Fernandes - Emandes Amorim - Freitas Neto - Geraldo Melo - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- !ris Rezende- Jader BarbalhoJosaphat Marinho - João França - João Rocha Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - José Agripino José Bianco - José Bonifácio -José Eduardo Outra
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Lauro
campos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara ~ Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Pedro Simon - Regina Assumpção - Renan
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Calheiros - Roberto Requião - Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela
Filho- Waldeck Omelas.
VOTA "NÃO" O $R. SENAOOR:
Valmir êampelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
proceder à apuração.
Votaram 'sim' 57 Srs. Senadores; e 'não' 1.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
A proposta de emenda foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
proceder à apuração.
Votaram sim 57 Srs. Senadores; e não 1.
Não )louve abstenção.
··
Total: 58 votos.
A proposta de emenda foi aprovada.
-O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço
aos Srs. Senadores que permaneçam nos seus lugares, pois vamos votar os destaques. e, depois, as
emendas.
Em votação o art 6° da proposta destacada.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, autor do destaque.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o objetivo do destaque é·
justamente suprimir o art 6" da proposta. Conseqüentemente, se· vier a ser aprovado, dará como
prejudicada emenda de redação apresentada perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que eliminava esse mencionado art
Por que o destaque para retirar o art 6"? O art.
s• foi um dispositivo introduzido na Câmara dos Deputados que visa impedir que essa proposta de
emenda constitucional, se aprovada, como já foi, venha a ser regulada por medida provisória.
Ocorre que o art. 246 da Constituição Federal
já determina:

s•.

'É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido atterada
por meio de emenda promulgada a partir de
1995.'.
Quer dizer, todas as emendas constitucionais
que venham a set promulgadas a partir de 1995 não
poderão, nos termos do art. 246 da Constituição Federal, serem regulamentadas por medida provisória.
Portanto, não ficaria bem que esta emenda que estamos votando agora contivesse um artigo repisando
aquilo que o art 246 da Constituição Federal já
veda. Dai a razão de termos feito este destaque
para que seja suprimido do texto esse art s• e, assim, não venhamos a ter uma ··emenda imperfeita.

uma emenda com um grave defeito de técnica legislativa.
Por isso, Sr. Presidente, encaminho favoravel-·
mente à aprovação do destaque, o que implicará na
supressão do mencionado art. 6° da proposta ora
em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
proceder à votação do (!estaque que pede a supressão do art. 6°.
·
··
Peço a atenção dos Srs. Senadores. Os ·srs.
Senadores que concordarem com a permanência do
ait: s• votarão 'sim'; os que o recusarem votarão

•não•.
Mais uma vez, comunico que a Mesa sempre
submete a matéria ao Plenário.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto 'não'.
·O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- A
favor do destaque o voto é 'não'.
ci SR: PRESIDENTE (José Samey) - A Presi' dência informa que o destaque já foi aprovado. Estamos votando agora a matéria.
· Reitero que os Srs. Senadores que desejarem
a permanência do art 6° no texto votarão 'sim'; os
que desejarem que o referido artigo seja suprimido

votarão •não•.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'não'.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- O
PMDB recomenda o voto 'não', Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr.
Presidente, o PT vota 'não'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
solicita aos Srs,. Senadores que ocupem os seus lu·
gares.
Os Srs. Senadores já podem votar

(Procede-se à votação.)
VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Al:ltonio Carlos Valadares - Carlos Bezerra Sebastião Rocha- Teotonio Vilela Filho.
ABST~M-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Joel de Hollanda.
VOTAM 'NÃO' OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães- Ademir Andrade Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva 1 Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares - Emilia Fernandes - Emandes
· Amorim - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilvan Bor·
ges- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jo-
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saphat Marinho - José Agripino - José Bianco José Bonifácio - José Eduan:io Outra - José Fogaça
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda José Serra ~Júlio Campos - Lauro Campos- Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Onofre Cluinan - Osmar Dias - Pedro
Simon - Regina Assumpção - Renan Calheiros Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma Sérgio Machado- Valmir Campelo- Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram
Sim 4 Srs. Senadores e Não 54.
Houve uma abstenção.
Totàl: 59 votos
O !ir!. 6" foi rejeitado pelo Pleflário do Senado.
É o seguinte o artigo Rejeitado.
Arl 6" É vedada a adoção de Medida Provisória para regulamentar o disposto no artigo 34, alínea
e; incisos I, 11 e VIl do art. 208; §§ 1°, 2", 3" e 4° do
art 211 ; § s• do arl 212; e art 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação
dada por esta Emenda Constitucional.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO - Sr. Presidente, solicito.a retificação do meu voto. Equivoqueime na hora de votar. A intenção era de votar "não",.
e consta do painel o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ata registrará o voto de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A votação que acaba de ser procedida prejudica a Emenda
n• 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 858, DE 1996

Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da Emenda de Plenário n• 3, à Proposta de
Emenda à Constituição n• 30, de 1996.
Justificação

Entendemos indispensável a universalização
do conhecimento para toda a população escolarizável, enquanto um bloco integral e integralizado, tendo como núcleo comum a educação geral, ao qual
denominamos de educação básica (educação infantil, fundamental e média). A elevação do nível cultural da população, tão requerida pelos tempos moder-
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nos, implica, também, a elevação do nível de escolarização e, igualmente, a ampliação e aprofundamento do nível de saber aluai.
Embora defendendo a posição de que o parâmetro para distribuição de recursos entre os Estados
e seus Municípios deva ser o universo da população
escolarizável, entendemos que a questão carece de
maior debate e amadurecimento de posição por parte dos segmentos organizados ha área e de alguns
especialistas que estudam o tema. Daí, concluímos
que devemos reportar para uma lei própria a definição do referido parâmetro.
Com o atual texto encaminhado na PEC em
exame, estamos retrocedendo nas conquistas dos
movimentos sociais e da sociedade como um todo,
quando diminuímos o percentual já definido na
Constituição {Arl 60, Das Disposições Transitórias).
Inclusive, ao que parece, diminuir este percentual
significa assumir uma postura contraditória com relação aos princípios da obrigatoriedade e universalização que, historicamente, vimos defendendo.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Outra, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos
proceder à votação da emenda.
._
Os Srs. Senadores que desejarem aprovar a
emenda devem votar "sim"; os que desejarem rejeitá-la devem registrar o voto "não".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE) -Sr.
Presidente, quero orientar a Bancada do PT para o
voto "sim•.
O SR. SÉRGIO MACHADO {PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. H.UGO NAPOLEÃO {PFL-PI) - O PFL
recomenda o voto "não", Sr. Presidente ..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Valadares - Ademir Andrade BenedHa da Silva - Eduardo Suplicy - Em nia Fernandes - Geraldo Melo - Josaphat Marinho - José
Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra Lauro Campos - Marina Silva - Pedro Simon - Roberto Requião- Sebastião Rocha- Valmir Campelo.
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Joel de Hollanda.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Carlos Magalhães - Artur da Távola - Bello
Parga - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
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Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Elcio Alvares - Emandes Amorim
- Feitas Neto - Gilvam Borges- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende - Jáder Barbalho - João França - João Rocha- Jonas Pinheiro- José Agripino- José Fogaça
- José lgnácio ...: José R. Arruda -José Serra - Júlio
Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Onofre
Quinan- Osmar Dias- Regina Assumpção- Renan
Calheiros - Romero Jucá - Romeu Tuma - Sérgio
Machado- Teotonio Vilela- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 1e Srs. Senadores; e NÃO 41 ..
HouVe uma abstenção.
Total 58 votos.
A emenda foi rejeitada

É a seguinte a emenda rejeitada
EMENDA N° 3-PLEN

D~se nova redação ao art. eo, modificando
seus parágrafos 1•, 2" e e•, de que trata o arl 5" da
PEC:
Arl eo.................................................:.:

§ 1• A distribuição de responsabilidade
e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos no caput deste artigo, na forma do disposto no arl 211 da Constituição,
é assegurada mediante a criação, no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, de um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e Valorização do Magistério, de natureza oontábil; •....•...•..••••..••..•.
§ 2" O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem
os artigos 155, inciso 11, 158, inciso IV, e
159, inciso I, letras a e b, e inciso 11, da
Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, sob critérios a serem definidos na forma da lei;
§ 3• ...................................................... .
§ 4º ........................................- .......... .
§ 5" .......................................................
§ e• A União aplicará na erradicação
do anaffabetismo e na manutenção e no desenvolvimento da educação básica, inclusive na complementação a que se refere o §
3°, nunca menos que o equivalente a cin-
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qüenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Võtaram
Sim 1e Srs. Senadores; e Não 41.
Houve uma abstenção.
Total: 58 votos.
A emenda foi rejeitada.
É a seguinte a ~menda rej!litada:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação
nominal da Emenda n• 2, oom parecer oontrário.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'não'.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto 'não'..
Q SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto 'não'.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Se. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo
a palavra a nobre Senadora.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, gostaria de .um esclareci.•mento. Esta é a Emenda de n• 2?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre
Senadora Emília Fernandes, trata-se da Emenda de
n• 2. Os avulsos foram distribuídos no plenário.
O 1• subscritor é o Senador José Bianoo. O parecer é contrário.
Os Srs. Senadores que desejarem aprovar a
emenda votarão 'sim'; os que desejarem recusá-la
votarão •não•.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
solicita aos Sr$. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)
VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Valadares - Ademir Andrade Eduardo Suplicy- Emilia Fernandes- Josaphat Marinho- Lauro Campos- Osmar Dias- Pedro Simon
- Roberto Requião - Sebastião Rocha - Valmir
Campelo.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Joel de Hollanda.
VOTAM "NÃO' OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães- Artur da TávolaBello Parga- Benedita da Silva- Bernardo CabralCarlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson
- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Elcio Alvares
- Emandes Amorim - Freitas Neto- Geraldo Melo -
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Gilvan Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão- Humberto Lucena -lris Rezende- Jader Barbalho- João França- João Rocha- Jonas Pinheirb
- José Agripino - José BonHácio - José Fogaça José lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda - José
Serra - Júlio Campos - Lucídio Portella - Lúcio Aicântara - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Regina
Assumpção- Renan Calheiros- Romero JucáRomeu Tuma - Sérgio Machado - Teotonio Vilela
Filho- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votaram
"Sim" 11 Srs. Senadores e "Não" 44.
Houye uma abstenção.
Tolal de votos: 56.
_A e~enda foi rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:

los Valadares - Ramez Tebet - Roberto Requião
- Edis«t Lobão- José Bianco- José Fogaça.
ANEXO AO PARECER N• 485, DE 1996
Modifica o artigo 34 e o Título ' VIII,
Capítulo III, Seção I, da Constituição Federal, e o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias..
As Mesas ·.da Cãmàra dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3• do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:
EMENDA CONSTITUCIONAL N•
Art. 1° É acrescentada no inciso VIl do art. 34,
da Constituição Federal, a alínea e, com a seguinte
redação:

EMENDA N• 2-PLEN.
Dê-se ao art. 5" da Emenda à Constituição a
seguinte ~edação:
•Art. s• ···-·------·-·······-······ ............ .
§ s• Uma proporção não inferior a 60%
dos recursos de cada Fundo referido no § 1•
será destinada ao pagamento dos professores e do pessoal de apoio do ensino funda-..
mental, no efetivo exercício da função.•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania oferecendo a redação final para o
segundo turno regimental, que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lido o seguinte:
PARECER N• 485, DE 1996
Reclação para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 30
de 1996 (n• 233, de 1995, na Câmara dos
Depu~dos).

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 1996
(n• 233, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
modifica o art. 34 e o Título VIII, Capítulo III, Seção I,
da Constituição Federal e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de agosto
de 1996. - Íris Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator- José Eduardo Outra- Pedro Simon
- Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Antonio Car-
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"Ar!. 34..................................................

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensi-

no.•
Art. 2° É dada nova redação aos incisos I e 11
do art. 208 da Constituição Federal nos seguintes
termos:
"Art. 208 .............................................. ..
I - ensino fundamental obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusiv!), sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
11 - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
Art. 3• É dada nova redação ao § 1° do art. 211
da Constituição Federal e nele são inseridos mais
três parágrafos, passando a ter a seguinte redação:
"Art. 211 ...................._ ........................
§ 1• A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais
e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino,
mediante assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
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§ 2° Os Municípios aluarão prioritaria~
mente no ensino fundamental e educação
infantil.
§ 3° Os Estados e o Distrito Federal
atuaião prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 4° Na organização de seus sistemas
de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório."
Art 4° É dada nova redação ao § 5" do
art 212 da Constituição Federal nos seguintes termos:
"Art. 212. ·······················---············-·
. § 5" O ensino fundamental público terá
como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei."
Art. e:• É alterado o art. 60 do Ato das Disposições Cortstitucionais Transitórias e nele são inseridos novos parágrafos, passando o artigo a ter a seguinte redação:
"~rt. 60. Nos dez primeiros anos da
promulgação desta Emenda, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios destinarão
não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, oom o objetivo de
asseg.~rar a universalização de seu atendimento
e a remuneração concigna do magistério.
§ 1° A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos
recursos definidos no caput deste artigo, na
forma do disposto no art. 211 da Constituição, é assegurada mediante a criação, no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil.
§ 2" O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem
os artigos 155, inciso 11; 158, inciso IV; e
159, incise I, letras a e b, e inciso 11; da
Constituição Federal, e será distribuldo entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
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§ 3° A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o§ 1°, sempre que, em cada Estado e no DistritQ Fede-•
ral, seu valor por aluno não alcançar o mini. mo definido nacionalmente.
§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições·ào Fundo, "de forma a garantir
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.
§ 5° Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo
referido no § 1° será destinada ao pagamen• to dos professores do ensino fundamental
em efetivo exercício no magistério.
· § 6° A União aplicará na .erradicação
do anaffabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive na complementação a que se refere o §
3°, nunca menos que o equivalente a trinta
por cento dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição.
§ 7" A lei disporá sobre a organização
dos Fundos, a distribuição proporcional de
seus recursos, sua fiscalização e controle,
bem como sobre a forma de cálculo do valor
mínimo nacional por aluno."

Art 6° Esta E;menda entra em vigor a primeiro de
janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer vai à publicação.
A Presidência determina à Mesa a inclusão na
Ordem do Dia, para o segundo turno da presente
emenda, na sessão do dia 1O de setembro, obedecido o interstício regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n• 23, de 1996, de
autoria do Senador Esperidião Amin e outros
Srs. Senadores, que altera o § 7" do art 14 da
Constftuição Federal (Inelegibilidade), 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.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca·
lheiros.
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É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 859, DE 1996
Senhor !?residente,
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do PEC n• 23196 a fim de ser
feita na sessão de 11-9-96.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1900. Valmlr Campelo- Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será
cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6:
· Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 124, de 1992 (n"636191,
- na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. SO da Lei n• 5.969, de 11 de. dezembro
de 1973, tomando inexigfvel, antes da decisão
terminativa do recurso interposto à Comissão
Especial de Recursos do PROAGRO, a dívida
o~unda do crédito rural, tendo
Pareceres sob n•s 303, de 1995, e
287, de 1996, das Comissões
- de Assuntos Econõmicos, favorável,
nos termos do substitutivo que apresenta,
com voto, em separado, do Senador José .
Eduardo Outra; e
Cidadania
- de Constituição, Justiça
(em virtude do Requerimento n• 750, de
1995, de audiência), tavorável ao Projeto, e
pela rejeição do substitutivo da Comissão de
Assuntos Econõmicos, com voto, vencido
em separado, do Senador José Bianco.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa de 18 de junho último, quando teve sua
discussão adiada para hoje.
Discussão, em conjuntei, do projeto e do substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

e

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 860, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alfnea d, do Regimento
Interno, requeiro preferência para apreciação do
Substitutivo, oferecido pela Comissão de Assuntos
Econômicos, ao Projeto de Lei da Câmara n• 124,

'
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de 1992 (n" 636'91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art 6' da Lei n" 5.969, de 11 de dezembro de 1973, tornando inexigível, antes da decisão termi- •
nativa do recurso interposto à Comissão Especial de recursos do Proagro, a dívida oriunda do créditõi'ural.'
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o pedido de preferência para votação, em primeiro lugar, do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado; ·
Aprovado o substitutivo, fica prejudK;ado o projeto.
A matéria vai à cOmissão Diretora para redigir
o vencido para o turno suplementar:
- •

·

É o seguinte o substitutivo aprovado:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. SO da Lei n• 5.959, de 11 de dezembro de 1973, passa a vigorar acreSCido dos se9.1Jintes parágrafos:

•Art.SO ············-·········--··················-"··
§ 1• As dívidas oriundas do crédito rural são inexigfveis antes da decisão terminativa dos recursos interpostos à Comissão
Especial institufda por este artigo, que terá o
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
para analisá-los.
§ ;2" Considerar-se-á provido o recurso
caso o CER não se pronuncie no prazo estabelecido no parágrafo anterior."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
AJ:t 3" Revogam-se as disposições em contrário.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ)- Sr. Presidente, gostaria de registrar o voto contrário do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência registra o voto contrário da Senadora Benedita da Silva, do PT.
O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, redações finais que serão lidas pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador Eduardo Suplicy.
São lidas as seguintes:
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PARECER N°486, DE 1996
. (Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução-n" 83, de 1996.
·
A Comi~o Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 83, de 1996, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo · no valor de até
US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco lntemacional
para Reconstrução e Desenvolvimento ~ BIRD, esclarecendo que procedeu à adequação redacional
da ementa ao texto do Projeto.
Salà de Reuniões da Comissão, em 28 de
agosto de 1996.- José Sarney, Presidente~ Ney
SuãSsuna ~ Relator ~ Eduardo Supllcy ~ ErnandesAmorln.
ANEXO AO PARECER N• 486, DE 1996.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
, Presidente, nos ter·
m~s do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
eu

RESOLUÇÃO N• , de 1996
Ãt4oriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$ 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento ~ BIRD,
clestlnada ao financiamento parcial do Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde- REFORSUS.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n°"96. de 1989. do
Senado Federal, a contratar operação de crédito extemo.
no valor equivalente a até US$
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norteamericanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD.
Parágrafo único. Os recursos advindes da operação de crédito·referida no caput deste artigo desti·
na-se ao financiamento parcial do Projeto de Refor·
ço à Reorganização do Sistema Único de Saúde ~
REFORSUS, a ser executado pelo Ministério da
Saúde, bem como para outras aplicações previstas
na Emenda Constitucional n• 12.
Art. 2° As condições financeiras básicas da
operação de crédito são as seguintes:
a) devedor: Republica Federativa do Brasil;
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b) credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD;
c) valor: equivalente a até US$ 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares norte-americanos);
d) juros: 0,5 a.a. (zero vírgula cinco por cento
ao ano) acima da taxa equivalente ao custo dos
Quallfled Borrowlngs, cotados no semestre precedente ao perfodo de juro,s a Iniciar;
e) comissão cte compromisso: 0,75% a.a. (zero
vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de
sessenta dias após a data de assinatura do contrato;
f) condições de pagamento: ~ do principal: em
vinte prestações semestrais iguais e consecutivas.
no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de
dólare-s norte-americanos) cada uma, vencendo-se a
primeira em primeiro de novembro de 2001 e a última em primeiro de maio de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em primeiro de maio e primeiro de novembro de cada ano;
··~ da comissão de compromisso: semestral·
mente vencida, em primeiro de maio e primeiro de
novembro de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para rePagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a afetiva data da assinatura do con·
trato.
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo máximo de
quinhentos e quarenta dias contado da data de sua
publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N° 487, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n" 78, de 1992 (n• 4.018193, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1992 (n•
4.018193, na Câmara dos Deputados). que dispõe
sobre a arbitragem.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de agosto de
1996. ~José Samey, Presidente~ Ney Suassuna,
Relator~ Ernandes Amorim ~ Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N° 487, DE 1996
·. Dispõe sobre arbitragem
O Congresso Nacional decreta:
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CAPíTULO I

Disposições Gerais
Art. 1• As pessoas capazes de contratar poderão valer-se- da arbitragem para dirimir litigios relati·
vos a direitos patrimoniais disponíveis.
Art. 2" A arbitragem poderá ser de direito ou de
eqüidade, a critério das partes.
§ 1• Poderão as partes escolher, livremente, as
regras de direito que serão aplicadas na arbitragem,
desde que não naja violação aos bons costumes e à
ordem pública
§ 2• Poderão, também, as partes convencionar
que a arbitragem se realize com base nos princípios
gerais de· direito, nos usos e costumes e nas regras
internacionais de comércio.
CAPfTULO 11

Da convenção de arbitragem e seus efeitos
Art. 32 As partes interessadas podem submeter
a solução de seus litfgios ao juizo arbitral mediante
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.
Art. 4 2 A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se .a submeter à arbitragem os litigios que
possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.
.
§ 1• A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inseria no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.
§ 2° Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória s9 terá eficácia se o aderente tomar a
iniciativa de institui r a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Art. s• Reportando-se as partes, na cláusula
compromissória, às regras de algum órgão arbitral
institucional ou entidade especializada, a arbitragem
será instituida e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na
própria cláusula, ou em outro documento, a forma
convencionada para a instituição da arbitragem.
Art s• Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar inicio à
arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local
certos, firmar o compromisso arbitral.
Parágrafo único. Não comparecendo a parte
convoc-ada ou, comparecendo, recusar-se a finnar o
compromisso a·rbitral, poderá a outra parte propor a
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demanda de que trata o art. 7" desta lei, perante o
órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.
•
Art. 7" Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à insti1uição da arbftrà'gem,
poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juizo a fim de lavrarse o compromisso, designando o juiz audiência es·
pecial para tal fim. ·
§ 1° O autor indicará, com precisão, o objeto
da arbitragem. instruindo o pedido com o documento
que contiver a cláusula compromissória.
§ 2" Comparecendo as partes à audiência, o
juiztentará, previamente, a conciliação acerca do litfgio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir
as partes à celebração, de comum acordo, do compromisso arbitral.
§ 3° Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o
réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no
' prazo de dez dias, respeitadas as disposições da
cláusula compromissória e atendendo ao disposto
nos arts. 1o e 21, § 2". desta lei.
§ 4• Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz,
ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio.
§ s• A ausência do autor, sem justo motivo, à
audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito.
§ s• Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do
conteúdo do cçmpromisso, nomeando árbitro único.
§ 7" A sentença que julgar procedente o pedido
valerá como compromisso arbitral.
Art. a• A cláusula compromissória é autônoma
em relação ao contrato em que estiver inseria, de ~I
sorte que a nulidade deste não implica, necessanamente; a nulidade da cláusula compromissória.
Parágrafo único. Caberá ao árbftro decidir de
oficio, ou por provocação das partes, as questões
acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a
cláusula compromissória.
Art. g• O compromisso arbitral é a convenção
através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoeis, Pc'·~..:...-.uo :>er ;udicial ou extrajudicial.
§ 1• O COI\lpromisso arMral judicial celebrarse-á por termo nos autos, perante o juizo ou tribunal,
onde tem curso a demanda.
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§ 22 O compromisso arbitral extrajudicial será
celebrado por escrito ·particular, assinado por duas
testemunhas, ou por instrumento público.
Art. 1O. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral:
I - o nome, profissão, estado civil e domicnio
das partes;
11- o nome, profissão e domicmo do árbitro, ou
dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros;
III- a matéria que será objeto da arbitragem; e
IV - o lugar em que será proferida a sentença
arbitral. :
Art. 11. Poderá, ainda, o eomprpmisso arbitral
confer:
·
··

I - local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;
11 -a autorização para que o árbitro ou os árbitros julgl}em por eqüidade, se assim for convencionado pelas partes;
III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;
IV - a in_dicação da lei nacional ou das regras ·
corporativas apliçáveis à arbitragem, quando assim
convencionarem as partes;
V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem; e
VI -a fixação dos honorários do árbitro, ou dos
árbitros.
Parágrafo único. Rxando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não
havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para
julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença.
Art. 12. Extingue-se o compromisso arbitral:
I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes
de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham
declarado. expressamente, não aceitar substituto;
11 - falecendo ou ficando impossibilitado de dar
seu voto algum dos árbitros, desde que as partes
declarem, expressamente, não aceitar substituto; e
III - tendo expirado o prazo a que se refere o
art. 11, inciso III, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro, ou o presidente do tribunal
arbitral, concedendo-lhe o prazo de dez dias para a
prolação e apresentação da sentença arbitral.
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CAP[TULO III
Dos Árbitros
Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa' capaz e que tenha a confiança das partes.
§ 1° As partes nomearão um ou mais árbitros,
sempre em número fmpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes.
§ 22 Quando as palies nomearem árbitros em
número par, estes estão autorizados, desde logo, a
nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a
que tocaria, originariamente, o julgamento da causa
a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o
procedimento previsto no art. 7" desta Lei.
§ 3" As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros, ou
adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou
entidade especializada
·· - '
§ 4° Sendo nomeados vários árbitros, estes,
' por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso.
§ 5" O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, que poderá ser um dos árbitros.
§ 6° No desempenho de sua função, o árbitro
deverá proceder com imparcialidade, independência,
competência, diligência e discrição.
§ 7" Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para
despesas e diligências que julgar necessárias.
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou
com o litfgio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento
ou suspeição de jufzes, aplicando-se-lhes, no que
couber, os mesmos deveres e responsabilidades,
conforme previsto no Código de Processo Civil.
§ 1° As pessoas indicadas para funcionar como
árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da
função, qualquer fato que denote dúvida justificada
quanto à sua imparcialidade e independência.
§ 2° O árbitro somente poderá ser recusado
por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá,
entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua
nomeação, quando:
a) não for nomeado, diretamente, pela parte;
ou
b) o motivo para a recusa do árbitro for oonhecido posteriormente à sua nomeação.
Art. 15. A parte interessada em argüir a recusa
do árbitro apresentará, nos termos do art. 20, a res-
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pectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arb~ral, deduzindo suas razões e
·
apresentando as provas pertinentes.
Parágrafo único. Acolhida a exceção, será
afastado o árb~ro suspe~o ou impedido, que será
substituído, na forma do art. 16 desta Lei.
Art. 16. Se o árMro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a aceMção, vier a falecer, tomar-se impossibilitado para o exercício da
função, ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver.
§ 1• Não havendo substituto indicado para o
árbftro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral instftucional QU entidade especializada, se as partes as
tiverem invocado na convenção de arbftragem.
_ § 2• Nada dispondo a convenção de arbftragem e· não chegando as partes a um acordo sobre a
nomeação do árbftro a ser substituído, procederá a
parte interessada da forma prevista no art. 7" desta
Lei, a menos que as partes tenham declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não
aceitar SÜbstituto.
Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de
suas funções ou em razão delas, ficam equiparados
aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal.
. Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a
sentença que proferir não fiCa sujeita a recurso ou a
homologação pelo Poder Judiciário.
CAPÍTULO IV
Do Procedimento Arbitral

Art. 19. Considera-se instituída a arbitragem
quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único,
ou por todos, se forem vários.
Parágrafo _único. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbftral que há necessidade de explicitar alguma questão disposta na
convenção de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, um adenda, firmado por todos, que
passará a fazer parte integrante da convenção de
arbftragem.
Art. 20. A parte que pretender argüir questões
relativas à competência, suspeição ou impedimento
do árbitro ou dos árbftros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbftragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se
manffestar, após a instituição da arbitragem.
§ 1• Acolhida a arguição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído nos termos do
art. 16 desta Lei, reconhecida a incompetência do
árbftro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade,
invalidade ou ineficácia da conven_ção de arbitra-
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gem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder
Judiciário competente para julgar a causa.
§ 2" Não sendo acolhida a argüição, terá nor-.
mal prosseguimento a arbitragem, sem prejufzo de
vir a ser examinada a decisão-pelo órgão da Poder
Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o art. 33 desta Lei.
Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de
arbitragem, que poderá reportaf,se às regras de um
órgão arbitral institucional ou entidade especializada,
facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio
árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento'.
§ 1° Não havendo estipulação acerca do procedimentO, caberá ao árbftro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.
§ 2" Serão, sempre, respeMdos no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da
, igualdade das partes, da imparcialidade· do'árbftro e
de seu livre convencimento.
§ 3" As partes poderão postular por intermédio
de advogado, respeitada, sempre, a faculdade de
designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral.
§ 4° Competirá ao árbftro ou ao l7ibunal arbitral, no
início do procedimento, tentar a oona1iação das partes,
aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei.
Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral
tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e
determinar a realização de perícias ou outras provas
que julgar necessárias, mediante requerimento das
partes ou de ofício.
§ 1• O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, ãra e hora previamente
comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assi-

nado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros.
§ 2" Em caso de desatendimento, sem justa
causa; da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbftrallevará em con~i
deração o ·comportamento da parte faltosa, ao prof•
rir sua sentença; se a ausência for de testemunh '·
nas mesmas circunstâncias, poderá o árbftro ou o
presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade
judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbftragem.
§ 3° A revelia da parte não impedirá que seja
proferida a sentença arbitral.
§ 4 2 Ressalvado o disposto no § 2•. havendo
necessidade de medidas coercitivas ou cautelares,
os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder
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Judiciário que seria, originariamente, competente
para julgar a causa.
§ 5" Se, durante o procedimento arbitral, um
árbttro vier a. ser substituído fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas.
CAPITuLO V
Da Sentença Arbitral
Art. 23. A sentença arbitral será proferida no
prazó estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de seis meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro.
Parágrafo único. As partes e os árbitros, de comum acorao, poderão prorrogar o prazo estipulado.
Ar!. 24. A decisão do árbitro ou dos árbttros
será" expressa em documento escrito. ·
§ 1• Quando forem vários os árbttros, a decisão será tomada por maioria. Se não. houver acordo
majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral.
§ 2!' O árbitro que divergir da maioria poderá,
querendo, declarar seu voto em separado.
Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem
controvérsia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se que-de sua existência, ou não, dependerá
o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá
as partes à autoridade competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbttral.
Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado, terá nonnal seguimento a arbitragem.
Art. 26. São requisitos obrigatórios da sentença
arbttral:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio;
11 - os fundamentos da decisão, onde serão
analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram
por eqüidade;
III - o dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão,
se for o caso; e ·
IV- a data e o lugar em que foi proferida.
Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbttro ou portodos os árbitros. Caberá ao
presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou
alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar
a sentença, certificar tal fato.
Art. 27. A sentença arbitral decidirá sobre a
responsabilidade das partes acerca das custas e

00491

despesas com a arbttragem, bem como sobre verba
decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da convenção de arbitra-·
gem, se houver.
·
Art. 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou
o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá
os requisitos do art. 26 desta Lei:
Art. 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbttragem, devendo o árbitro, ou o presidente do
tribunal arottral, enviar cópia da decisão às partes, por
via postal ou por outro meio qualquer de comunicação,
mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, mediante recibo.
Art. 30. No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da
sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro
ou ao tribunal arbitral que:
1
1 - corrija qualquer erro material da sentença
arbitral; e
11 - esclareça alguma obscuridade, dtlvida ou
contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie
sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão.
Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral
decidirá, no prazo de dez dias, aditando a sentença
arbitral e notificando as partes na fonna do art. 29.
Art 31. A sentença arbitral produz, entre as
partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da
sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário
e, sendo condenatória, constitui título executivo.
Art 32. É.nula a sentença arbttral se:
I - for nulo o compromisso;
11 - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta
Lei;
IV- for proferida fora dos limites da convenção
de arbitragem;
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva;
Vil - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e
VIII - forem desrespeitados os princípios de
que trata o art. 21, § 2°, desta Lei.
Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao
órgão do Poder Judiciário competente a decretação
da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.
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§ 1• A demanda para a decretação de nulidade
da sentença arbitral seguirá o procedimento comum,
previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser
proposta no..prazo de até noventa dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral ou de
seu aditamento.
§ 22 A sentença que julgar procedente o pedido:
1 - decretará a nulidade da sentença arbitral,
nos casos do art. 32, incisos, I, 11, VI, VIl e VIII; e
11 - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais hipóteses.
.•.: _ § 3" A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser argüida mediante ação de
embargo~ do devedor, conforme o art 7 41 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execuçãoju~icial.
CAPÍTULO VI
Do Reconhecimento e Execuções de

Sentenças Arbitrais Estrangeiras
Art. 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade
com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de
acordo com os termos desta lei.
Parágraro único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do
território nacional.
Art 35. Para ser reconhecida ou executada no
Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita,
unicamente, à homologação do Supremo Tribunal
Federal.
Art 36. Aplica-se à homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos arts. 483 e
484 do Código de Processo Civil.
Art 37. A homologação de sentença arbitral
estrangeira será requerida pela parte interessada,
devendo a petição inicial conter as indicações da lei
processual, conforme o art. 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída, necessariamente, com:
I - o original da sentença arbitral ou uma cópia
devidamente certificada, autenticada pelo consulado
brasileiro e acompanhada de tradução oficial;
11 - o original da convenção de arbitragem ou
cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial.
Ar!. 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de
sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que:
I- as partes na convenção de a-rbitragem eram
incapazes;
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11 - a convenção de arbitragem não era válida
segundo a lei à qual as partes a submeteram, ou, na
falta de indicação, em virtude da lei do país onde a
sentença arbitral foi proferida;
III - não foi notificado da designação do lírbitro
ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido
violado o princípio do contraditório, impossibilitando
a ampla defesa;
IV - a sentençà arbitral foi proferida fora dos limites da convenção da arbitragem, e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à
arbitragem;
V - a instituição da arbitragem não está de
acilrdo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória;
VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda,
tomado obrigatória para as partes, tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por órgão judicial
do país onde a sentença arbitral for prolatada.
Art 39. Também será denegada a"homologa' ção para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal constatar que:
1 - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio
não é suscetível de ser resolvido por arbitragem;
11 -a decisão ofende a ordem pública nacional.
Parágrafo único. Não será considerada ofensa
à ordem pública nacional a efetivação da citação da
parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes
da convenção de arbitragem ou da lei processual do
país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira
tempo hábil para o exercício do direito de defesa.
Art. 40. Adenegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira por vfcios formais, não obsta que a parte
interessada renove o pedido, uma vez sanados os
vícios apresentados.
CAPITULO Vil

Disposições Finais
Art. 41. Os arts. 267, inciso VIl; 301, inciso IX;
e 584, inciSo III, do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação:
"Art. 267. ··········--··--·-····-····,......... .
Vil -pela convenção de arbitragem;"
"Art. 301. ···········--·-·-··-·-·······---········
IX- convenção de arbitragem;"
"Ar!. 584. ··········--------····----------··-··111 - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação;·
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Arl 42. O arl 520 do Código de Processo Civil
passa a ter mais um inciso, com a seguinte redação:
"Art. 520. ········-··--··--················-.....
-VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.•
Arl 43. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.
Arl 44. Ficam revogados os arts. 1.037 a 1.048
da Lei n• 3.071, de 1° de janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro; os arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil; e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os pareceres vão à publicação.
sObre a mesa, requerimento que será rido pelo Sr.
1• SEcretário em exercício, Senador ECuardo Suplicy.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 862, DE 1996
Senhor Presidente,
No5 termos do arl 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de
Lei do Senado n• 78, de 1992 (n• 4.018/93, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a arbitragem.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Edlson Lobão.
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação.
1
Os Srs. Senadores que o ,aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
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 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido e aprovado o seguinte:

00493

Resolução n• 83, de 1996, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de até trezentos milhões de dólare&
norte-americanos, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvoivimerrto-BIRD.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996 Ney Suassuna.
O SR. PRESIDE~ (Ney Suassuna) - Aprovado o requerimentci, passa-se 'à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
perma'hecer sentados. (Pausa.)
AProvada.
O projeto vai à promulgação.
O Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Item nO 8
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nO 5, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 29, de 1995, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, que institui eleições diretas para os suplentes de candidatos ao Senado Federal, tendo
P.arecer sob n• 344, de 1996, da Comissão
- de Constituição Justiça e Cidadania,
contrário, com voto vencido, em separado,
do Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero
comunicar aos srs: Senadores que há um requerimento para votação nominal do Item a•. Peço aos
Srs. Senadores que permaneçam no plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 863, DE 1996

REQUERIMENTO N2 861, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do arl 321 do Regimetno Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeto de

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 294, do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Projeto de Lei do
Senado n• 29, de 1996.
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Sala das Sessões, 28 de agosto de 1996. Senador Eduardo Supllcy.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em. discussão o projeto. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICV (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. SenadÔres, estamos apreciando o projeto de lei
que in$tui eleições diretas para suplentes de candidatos-ao Senado Federal.
Quero ressaltar, em primeiro lugar, do respeito
que tenho tido por todos os Srs. Senadores, sejam
aqueles que aqui vieram como titulares ou aqueles
que substilufrarri os titulares e que, tendo sido eleitOs como suplentes, têm procurado honrar e dignificar o seu trabalho, a representação que lhe conferiu
o povo.
Acredito que a eleição direta dos suplentes seria muito mais adequada ao sistema democrático em
que vivemos. Creio que esse é o pensamento de to-·
dos, inclusive o dos próprios suplentes, que certamente se sentiriam melhor se chegassem a esta
Casa pelo voto direto.
Nesse sentido, gostaria de ressaltar alguns aspectos:
1 - A Constituição Federal, no art. 46, § 3", determina que cada Senador será eleito com dois suplentes. Diz o art. 46:
"Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princfpio majoritário".
§ '3' Cada senador será eleito com dois suplentes.•
Entretanto, o parágrafo citado não estabelece
que a eleição do Senador implica, automaticamente,
na eleição de seus suplentes - isso não está claramente definido na Constituição.
No que se refere à eleição para Presidente da
República, de forma diversa, a Carta Magna confere
o seguinte tratamento:
•Art. 77. A eleição do Presidente e do V ice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato presidencial vigente.
§ 1• A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado."
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Está mu~o claramente definido na própria
Constituição que a eleição do Presidente e do VicePresidente, diferentemente da eleição dos suplen•
tes, é vinculada ao cargo principal.
Note-se que, no exemplo supracitado, a Constituição determina expressamente que a eleição do Presidente implica também na eleição do seu VICe. O
mesmo não ocorre com os suplentes de Senadores.
Na discussão desse assunto; houve aqui algumas referências sobre• a sublegenda. Ressatto: o
projeto não pretende resgatar o instituto da sublegenda; pois estaria ferindo o principio majoritário
pel.o qual são eleitos os Srs. Senadores. Além disso,
haveria na sublegenda a figura da competição, distorcendo, mais uma vez, o modelo majoritário. Não
implicaria também em aumento de despesas com
campanha eleitoral para suplentes, porque eles continuarão sendo escolhidos por voto direto na Convenção do Partido.
O projeto, Sr"s e Srs. Senadores, não 'desvinc!:ula o suplente do Partido e tampouco o vincula ao
voto majoritário, independentemente de legenda.
Logo, a unidade do Partido não será atingida e o
simples fato de alguém ser escolhido para disputar
uma legenda num Partido já significa a anuência daquele Partido.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICV- Com muito honra, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Tenho uma dúvida, Senador Eduardo Suplicy. Pode ser eleito Senador de
um Partido e suplente de outro?
O SR. EDUARDO SUPLICV - Não, Senador,
porque o projeto diz: cada Partido indicará o seu
candidato ao Senado.
O Sr. Pedro Simon - Então, ele tem que votar
no suplente do mesmo Partido. Ele vota no Senador.•• Ele escolhe entre um dos dois, mas tem que
ser do mesmo Partido?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador, cada
Partido e/ou coligação indicará até quatro nomes diferentes conforme a proposição. É a emenda do Senador Jefferson Péres neste projeto, de tal maneira
que caberá ao eleitor.••
O Sr. Pedro Simon - Senador Eduardo Suplicy, mas o seu projeto aqui fala em dois suplentes.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Eduardo Suplicy;, peço desculpas a V. Ex", mas preciso prorrogar a sessão por mais 30 minutos, para
que possamos terminar nossos trabalhos.
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Se não houve objeção do Plenário, a sessão
fica prorrogada por mais 30 minutos. (Pausa.)
V. Ex" continua com a palavra, Senador Eduardo Suplicy. _
O Sr. Pedro Simon - Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" fala que, na próxima vaga, daqui a dois
anos, serão dois suplentes?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sim.
O Sr. Pedro Simon - E, na dos dois terços, serão quatro suplentes?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sim, haverá,
para cada Senador, dois suplentes. E corno é que
serão escolhidos os suplentes? Os mais votados entre até qu'!tro nomes que o Partido ou a Coligação
indicarão: Caberá ao eleitor escolher quais, entre os
quat!p nomes que a_convenção do Partido designar,
serão, respectivamente, o primeiro e o segundo.
Portanto, os suplentes aqui chegarão pelo voto direto dos eleitores.
O que estamos propondo representa um passo
adicional, estendendo esta anuência à população
pelo voto i:lireito, dentro de uma cédula fechada.
Embora saibamos que suplentes escolhidos
em convenção comungam das mesmas idéias de
seu titular ao Senado e que estão devidamente preparados para substituf~os, eles não foram escolhidos pelo povo no presente sistema.
Alguns colegas Senadores disseram que seria o
caso de se fazer uma proposta de emenda constitucional. Não a apresentei pelo simples fato de não haver
vedação constitucional expressa. razão pela qual cabe
o projeto de lei. O voto direto irá investir o suplente de
poderes políticos que estarão condicionados à investi·dura na possfvel vaga de suplente ao Senado.
Com essa propositura, os candidatos a suplentes acabarão sendo conhecidos mais ainda do que
presentemente pelos eleitores do Estado que irão
representar, de tal forma que toda pessoa que chegar a. senadorpl_eno, como_ titular ou como suplente
do titular, o será pela sagração do voto popular.
Sr. Presid.ente, esse projeto não procura, de
forma alguma, ofender qualquer senador suplente.
Pelo contrário, procura dignificar ainda mais a cadeira de cada um dos 81 senadores.
Assim, conclamo inclusive aqueles senadores
que aqui estão em virtude do afastamento do titular
eleito diretamente a também votarem favoravelmente ao projeto. Se estivesse eu no lugar de um senador suplente, ficaria mais alegre se na próxima vez
viesse consagrado pela eleição do povo do Estado
que represento em razão do reconhecimento do trabalho realizado.
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O Sr. Artur da Távola- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Com pra.Zer, •
ouço V. Ex".
O Sr. Artur da Távola - Senador Eduardo Suplicy, é impossfvef, evidentemente, discordar da intencionalidade do projeto de V. Ex•. Não vou fazer
propriamente uma discordância, e, sim, uma tentativa de raciocínio sobre o que V. Ex" vem explanando
de maneira muito clara. No instituto da suplência,
parece existir algo que alguns parlamentos possuem
de maneira até mais ampla do que o Parlamento
brasileiro, que é a existência da possibilidade de figuras alheias à questão eleitoral, porém, capazes,
por sua formação, por sua qualidade, de fazer parte
do corpo parlamentar. Vamos buscar, apenas para
exemplificar, um sucedâneo dessa matéria ..O P.arfamento italiano possui a figura do Senador vitalfcio
sem direito a voto, que é escolhido. É o caso, por
•exemplo, do grande pensador polftico, Norberto
Bobbio. O senado italiano conta com um homem
corno Norberto Bobbio no seu corpo de pensamento,
porque o Senado, assim como a Câmara, não é exclüsivamente uma casa de votações, é também uma
Casa produtora de saber, uma Casa produtora de
conhecimento e de cultura, ainda que não seja apenas a cultura política, a cultura económica, a cultura
ec<ilógica. Enfim, ela é uma casa produtora de cultura. Nesse sentido, a presença de figuras paralelas
àquelas que são eleitas, mas cujo saber seja inconteste, de certa forma dignifica o trabalho do Senado.
Parece-me que a intencionalidade'da proposta brasileira no caso da suplência tem um teor semelhante,
ou seja, quando um senador é escolhido pela população, essa escolha traz no bojo a visão de mundo,
a visão pol~ica desse politico e com ela o suplente
vem em harmonia. Se os partidos polfticos tiverem,
no seu amadurecimento, no seu desenvolvimento, a

capacidade da -compreensão da- razãe de- ser dessa
forma de escolha do suplente, a suplência, evidentemente, só irá iluminar, ajudar o trabalho parlamentar.
E mais, a Constituição brasileira, de modo muito sábio, proibiu aquilo que já se chamou, de modo até
um tanto exagerado, mas com foros de realidade, de
"a indústria do suplente', tanto na Câmara como no
Senado. Por quê? Porque a Constituição não permite a presença do suplente a não ser em casos muito
especHicos, ou seja, quando o deputado ou senador
tem de se afastar para exercício de ministério, secretaria ou por uma razão superior de enfermidade
acima de quatro meses. Fora isso, qualquer afastamento implicaria perda de mandato. Portanto, creio,
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sem discordar em profundidade de V. Ex", que está
acautelado o interesse, desde que haja lucidez nos
partidos políticos na escolha dos suplentes. Razão
pela qual, digamos, faço esta provocação intelectual
a V. Ex", porque predomina em meu espírito essa
idéia. Como percebo que a intenção de V. Ex", como
sempre, é a melhor possível, gostaria de ver contra·
nadas as minhas próprias convicções para que até
pudesse eventualmente acompanhar a posição de
V. Ex". Mufto obrigado por sua atenção.

O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Senador Artur da Távola, fico imaginando que no Rio de
Janeiro pudesse haver alguma pessoa tão brilhante
quanto o filósofo e cientista político Norberto Bobbio.
Digamos que em seu Estado, no Rio de Janeiro, o
PSDB quisesse homenagear uma pessoa conhecida
nacionalmente pelo seu brilhantismo. Eu poderia citar Betinho, Barbosa lima Sobrinho, além de outros.
O PSDB, como o PT, gostaria de tê-los até como
possfveis suplentes. Então eles seriam designados e
aprovado!;. consensualmente pelo partido. Mas além
de o partido tê-los designado, nada melhor do que o
povo para então dizer qual seria o primeiro suplente,
se Betinho ou se Barbosa Lima Sobrinho.
É esse o s_entido, para esclarecer melhor: entre
duas opções tão l)rilhantes, que o povo diga qual o
melhor.
O Sr. Arthur da Távola- Desculpe insistir, Senador Eduardo Suplicy. Apenas para fortalecer o discurso, tendo em vista o bom argumento de V. Ex".
Não quero dizer que se deva retirar do povo a decisão. Evidentemente, não. Veja V. Ex" o caso das
eleições que têm o voto distrital misto. Alguns países
assim a fazem. Há o voto di relo, que é o voto distrital misto, e há um segundo voto, que é voto dado no
partido. O partido, por sua vez, possui urna lista partidária. e, conforme os sufrágios, o primeiro da lista,
o segundo, o terceiro, confonne a quantidade de sufrágios, entram os nomes na lista partidária. O que
está por trás dessa, a meu juízo, sábia decisão? De
forma alguma escamotear a vontade popular, mas
trazer ao parlamento figuras que não sejam necessariamente oriundas do prestígio eleitoral. O prestígio eleitoral é fundamental, mas tem também as
suas distorções. Deixar uma faixa minoritária para
que os partidos possam fazer indicações qualificadas parece-me positivo. É claro que tudo isso seria
muito mais positivo se estivéssemos numa grande
discussão de reforma geral do próprio processo eleitoral brasileiro. Desculpe-me interrompê-lo novamente, mas acredito que estou contribuindo de alguma maneira para o lúcido pronunciamento de V. Ex".
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O SR. EDUARDO SUPUCY - Certamente, Senador.
O Sr. Jader Barbalho - V. Ex" me permite um
aparte?
.,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Bezerra) - O tempo de V. Ex" está encerrado, Senador Eduardo suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY-- Eu gostaria apenas de concluir com m<lfs um exemplo. Vamos supor
um exemplo que ocorre, na prática, no seio do próprio PSDB paulista. Ontem o Jornal do Brasil publicou que o Senador José Serra gostaria que, durante
o tempo que foi Ministro, tivesse havido uma divisão
de tempo entre Pedro Piva e Miguel Reale, e que
não se entenderam bem sobre isso. Que melhor árbitro para decidir do que a eleição, com o povo dizendo que, em primeiro lugar, seria Pedro Piva e,
em segundo lugar, Miguel Reale, ou vice-versa?
Nada melhor que o povo para decidir, Senador
l\rtur da Távola.
O Sr. Geraldo Melo - V. Ex" me pennite um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Eu gostaria de
ouvir V. Ex" e também o Senador Jader Barbalho,
{!Ue há tempo me pede um aparte, com a permissão
do Presidente. (Assentimento da Presidência.)
O Sr. Jader Barbalho - Eu gostaria de, neste
aparte, dizer a V. Ex", em primeiro lugar, que estou
procurando compreender o objetivo de V. Ex". Sei
que V. Ex" quer dar mais legitimidade à figura do suplente. A minha dificuldade é compreender como V.
Ex" deseja alterar apenas a questão da suplência.
Porque, neste caso, estariam também o Vice-Presidente da República, o Vice-Govemador de Estado e
o Vice-Prefeito, que também não são votados e que
poderiam, portanto, ter questionada a sua legitimidade. O Senador Pedro Simon, há pouco, indagou se
V. Ex" queria criar a sublegenda. Acredito que há sublegenda de suplente em seu projeto. Talvez fosse
mais adequado sublegenda para Senador, já que no
caso, em primeiro lugar, o voto será vinculado. Por
outro lado, será o somatório dos votos...
O SR. EDUARDO SUPLICY - Não será o somatório dos votos.
O Sr. Jader Barbalho- Está implícito, no caso,
o voto vinculado e, por conseqüência, o resuttado:
haveria uma escolha. Também fico preocupado com
o tamanho dessa cédula. Se em São Paulo, por
exemplo, houvesse dez candidatos ao Senado, haveria quarenta candidatos à suplência. Estou procurando provocar para poder compreender o objetivo
de V. Ex" em relação a essa questão.
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O SR. EDUARDO SUPUCY - Procurarei esclarecer.
Primeiramente, não se trata de resgatar o instrumento da sublegenda, porque, dessa maneira, estaríamos ferindo o princípio majoritário pelo qual são
eleitos os Senadores. Haveria, na sublegenda, a figura da competição, distorcendo, mais uma vez, o
modelo majoritário. Não implica, também, qualquer
aumento de despesa na campanha eleitoral. Mas,
obviamente, para cada Senador titular, seus eleitores deverão escolher, dentre até quatro, qual será o
primeiro. e qual o segundo. Trata-se de um pouco
mais de conhecimento exigido para todos, em beneffcio de rnõl-ior legitimidade e de tal forma que todos
aqui cheguem com o voto popular.
_o Sr. Geraldo Melo- Senador Suplicy•••
O SR. EDUARDO SUPLICY - Gostaria muito
de conceder o aparte, mas acredito que V. Ex" tem
oportunidade, agora, de se inscrever como orador, e ·
daf poderemos dialogar.
O $_R. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
na condição de Relator, autor de um voto em separado, que foi vencedor na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, peço a palavra para discutir.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, gostaria de discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem a
palavra o Senador Lúcio Alcântara, por dez minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, lamento muito discordar do
Senador Eduardo Suplicy neste projeto. Na verdade,
sou parceiro de S. Ex" em outro projeto que prega a
redução da duração do mandato de Senador. Neste
caso, sou obrigado a discordar de S. Ex" porque o
projeto me parece inconstitucional. Eu não gostaria
nem de discutir o seu mérito, porque me parece que
ele realmente padece do vfcio da inconstitucionalidade, como assim entendeu a Comissão de Constituição, ·Justiça e Cidadania, num voto em separado
que all"apresentei.
Vou ler, para facilitar o entendimento e esclarecer alguns aspectos desta questão, que está suscitando muita atenção do Plenário.
O projeto em exame, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores, propõe que o nome do candidato a
suplente de Senador seja também submetido a votos, desvinculando sua eleição da do
concorrente ao mandato titular.
Trata-se, em exame preliminar, de inovação que contraria o disposto no § 3° do
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art 46 do Texto Constitucional, assim expresso:
Art.46 •.••••.•.•......•.•.•••.•..•...••••••••.•.•••• ~
Cada Senador será eleito com dois suplentes.•
Historicamente, o quadro jurfdi<XH:onstitucional nunca foi diverso.
De conformidade com a Carta de 1824,
os Senadores detinham · mandato vitalfcio.
Com a República, os Senadores passaram a
ser eleitos. Assim é que .o parágrafo único
do art 31 da Constituição de 1891 estabelecia que:
"Art.31 •••.•.•.••·-···································
Parágrafo único. O Senador eleito em
·substituição de outro exercerá o mandato
pelo tempo que restava ao substitufdo".
Não havia, pois, até então, a "figura do
suplente, mas sim a previsão de eleição adicional de Senador, no caso de substituição
do titular por renúncia ou morte.
A mudança no pro.cesso ocorreu em
1946. Assim, o § 4° do art 60 da Constituição promulgada naquele ano estabeleceu
que:
"Art.60•..•....••..••.•...•..•••••••••••..•..•.••••.••••.•
§ 4° Substituirá o Senador, ou sucederlhe-á nos termos do art 52, o suplente com
ele eleito".
Conforme se observa, a legislação
constitucional, quando o fez, sempre previu
a eleição do suplente com a do titular, o que
invalida a ressalva apresentada na Justificação do Projeto, de que "embora a Constituição Federal determine que cada Senador
será eleito com dois suplentes( .•.), não estabelece que a eleição do Senador implica,
automaticamente, na eleição de seus suplentes(•.. )".
A Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965,
o Código Eleitoral, recepcionada pela atual
Constituição prevê que:

"Art. 89. Serão registrados:

11 - nos Tribunais Regionais Eleitorais
os candidatos a Senador, Deputado Federal,
Governador e Vice-Govemador e Deputado
Estadual;"
."Art. 91 ......•......•.....•....................••.••••
§ 1° - O registro de candidatos a Senador far-se-á com o do suplente partidário. •
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•Art. 178. O voto dado ao candidato a
Presidente da República entender-se-á dado
também a Vic;e-Presidente, assim como o
dado aos candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal nos Territórios, Prafeito entender-se-á dado ao respectivo vice
ou suplente. •
"Art.202 ...••.•••·-·-··-··············-····-·····-

§ 2" O Vice-Govemador e o suplente
de Senador considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do Governador e do Senad~r com os quais se candidatarem.

............................ .........................................
.._

. Observe-se que tal principio já constava do Código Eleitoral anterior. De fato, o
art. 52 da Lei n• 1.164, de 14-7-50, estabelecia que o registro - e, por .conseguinte, a
eleição - do suplente partidário ocorreria
com o do candidato a Senador.
A Lei n• 8.713, de 30 de setembro de
1993, relativa às normas para as eleições de
3 de outubro de 1994, determinava que:
"Art. 1• - As eleições para Presidente e
Vice-Presidente da República, GOVE-rnador e
Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal (•..) serão
realizadas, simultaneamente, em todo o
Pafs, no dia 3 de outubro de 1994.
"Art. s····················-····-······--···········

§ 2" Só poderá registrar candidatos a
Senador, Governador e Vice-Govemador:
§ 4" Até 31 de dezembro de 1993, o
Tribunal Superior Eleitoral divulgará a relação dos partidos aptos a registrar candidatos próprios às eleições para Presidente e
VJCe-Presidente da República, e ainda daqueles que, em cada Estado e no Distrito
Federal, .poderão registrar candidatos para
Senador, Governador e Vice-Govemador."
O entendimento da vinculação é corroborado
por diversos teóricos da Ciência do Direito. Sampaio
Dória, por exemplo, em seu "Direito Constitucionar,
considera, a propósito da Carta de 1946, ocorrer a
eleição de suplente de senadores, conjuntamente
com a dos titulares. Elegem-se os dois, o titular e o
suplente, este para substituir ou suceder àquele, e
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assim há continuidade na representação do Estado.
Cada Senador ficará com um suplente."
Ao analisar a Carta Magna vigente, Pinto Fer<
reira, nos seus "Comentários à Consl!t_uição Brasileira"alirma, que:
Cada Senador é eleito com dois suplentes. A
suplência do senador foi institufda em nfvel constitucional pela CF de 1946, pois as Constituições republicanas de 1891 e 1934,não disciplinavam a matéria. A CF de 1891 preceituava que, ocorrida a vacância do cargo de senador, fossem convocadas novas
eleições, para que o senador eleito em substituição
completasse o mandato que restasse" (art. 31, parágrafo único)
De um modo geral o sufrágio de um nome se
vincula ao efetivo exercfcio de um mandato e não à
sua eventualidade. lnexiste a eleição do suplente,
pelo fato de dispor-se apenas de uma mera expectativa de mandato a ofereoer-lhe; sem qualquer garantia de que, num momento predeterminado, venha ele
' a exerce-lo. A suplência, antes de estabelecer direitos ao escolhido, traz em si, organicamente, a certeza da continuidade da representação nos seus dois
nfveis: o federativo e partidário. _
Do ponto de vista formal, o Senador Eduardo
Suplicy ofereceu ao exame do Congresso Nacional
um projeto de lei.
Trata-se, na verdade, de matéria constitucional, devendo ser tratada de acordo com essa especificidade. Assim, apenas mediante a apresentação
de proposta de emenda ao § a• do art. 46 da Constituição Federal, será possfvel dar encaminhamento à
alteração do sistema vigente, no que se refere à
eleição para suplente de Senador. A partir de então,
será possfvel discutir com mais propriedade as impficações decorrentes de tal inovação.
E~ seria o exame do mérito.
H,á ~ Estado - e vários Srs. Senadores falaram sobre isso - onde um candidato que não foi eleito e, portantd; ,não é senador, ocultava o nome de
seu suplente até,_ que alguém, um concorrente seu,
reSolveu desnuda'r-a chapa, comunicando ao eleitorado quem era o supfE>nte de um determinado candidato. Então, aqui temos .o que o Sr. Senador Eduardo Suplicy quer evitar, ou' seja, um crime de ocultação do suplente.
·· "·
Como alternativa, sugiro o o(êrecimento de um
projeto de lei que determine a inclusao do nome do
suplente em todas as peças promociona)s do candidato ao cargo tüular, por ocasião da cam)lanha eleitoral, como forma de tomar transparente a vinçulação de sua eleição à do titular.

o
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O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Senador Bernardo Gabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Em verdade, V. Ex"
salientou, com rara propriedade • mesmo porque é
forte o argumento • que a suplência não estabelece
direito ao escolhido. Organicamente, a certeza da
continuidade da representação está, conforme ressaita V. Ex", nos seus dois níveis: o federativo e o
partidário. Ora, suponhamos que, de uma hora para
outra, V. Ex• se ausente para servir ao Ministério da ·
Saúde; não estou aqui fazendo nenhuma profecia. O
interessante será que o seu suplente, aquele que
tem a expectativa do direito, que representa o seu
Estado e é do seu Partido venha a assumir, por força da escolha que o povo lhe deu, o seu mandato.
De modo que a idéia do Senador Eduardo Suplicy temos que louvar - é boa, traz à discussão aquela
circunstância de que o senador titular, com poucos
meses de.mandato, venha a falecer e o suplente lhe
substitua por mais seis ou sete anos sem ter alcançando um voto do povo. Acontece que essa regra é
a regra da exceção. Logo, como ela não pode ser
validada, temos que ficar com o raciocínio de V. Ex".
Aliás, eu já o aêompanhei na Comissão de Constituição, Justiça e CiCiadania. V. Ex" tem dupla razão,
primeiro, quanto ao aspecto federativo e partidário e,
segundo, que não deve ser desprezada a argüição
que V. Ex" faz no campo constitucional. Resta saber
se o artigo • não sei se V. Ex" o cita, se não me engano é o ar!. 46 -, em um dos seus parágrafos, trata
exatamente disso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· É o§ 32 •
O Sr. Bernardo Cabral • Ele teria de ser aHerado. De modo que quero cumprimentá-lo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral, pelos esclarecimentos
que V. Ex", como profundo conhecedor da matéria,
traz a debate.
Os Senadores Artur da Távola e Casildo Maldaner desejam apartear-me. Pergunto à Mesa se
ainda há tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O tempode V. Ex" está exaurido.
Faltam quatro minutos para o encenramento da
sessão e ainda temos de votar uma matéria constante da Ordem do dia. A Mesa pede a compreensão de V. Ex•.
O Sr. Caslldo Maldaner • Senador Lúcio AI·
cântara, não quero interromper, até porque sou uma
parte muito interessada e direta. Trata-se de um
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caso especffico, inclusive. Não desejo, em absoluto,
transgredir o Regimento. A idéia do nobre Senador
Eduardo Suplicy é interessante. Na época do Sr: Jãnio Quadros, o seu vice-Presidente foi João Goulart,
de outro partido. O meu caso é um exemplo claro.
Estou me licenciando a partir de hoje e, amanhã, o
Loyola, meu suplente, estará assumindo nesta
Casa. Em 1994, pregamds uma campanha em conjunto, por -oito anos. As. idéias foram em conjunto,
Em função disso, parece-me que procede o que-afirma V. Ex".
·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA ·"-Agradeço· a V;
Ex" pelos esclarecimentos. A fonma· encontrada pelo
Senador Eduardo Suplicy para trazer ao debate e à
votação a proposta no Congresso Nacional foi apresentar cma emenda constitucional.· Teremos, ·realmente, ocasião de discutir, com maior- profundidade;
o mérito da proposta de· S. Ex", sempre Íeita. com
muita seriedade, como é típico do seu comporta1mento pa~amentar..
.
.
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna. Fazendo
soar a campainha.) - Consulto o Plenário sobre a
prorrogação da sessão por 5 minutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Sendo
evidente a faHa de quorum, o Projeto de Lei do Senado n• 29, de "1995, que precisa ser votado nominalmente, constará na Ordem do Dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Srs.
Senadores Odacir Soares, Ademir Andrade, Júlio
Campos, lris Rezende e Benedita da Silva enviaram
discursas à Mesa para serem publicados, na fonma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL·RO) • Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, no momento em que
atender aos anseios de expressivas e organizadas
camadas da sociedade brasileira toma-se um com·
promisso inadiável, não podem ser esquecidos nem
podem deixar de ser compulsados e discutidos os
dados básicos do quadro do uso do solo rural, apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística • IBGE.
O Brasil, com os seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados de superfície, que representam 850
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milhões de hectares, tem 371 milhões de hectares
de solos classificados como de potenCialidade agrícola boa, boa a regular, e regular, totalizando 43,7%
do território nacional. Desse total, são efetivamente
cu~ivados, somando-se lavoura temporária e permanente, apenas 52 milhões de hectares (IBGE, 1985)
Considerando que, nos últimos vinte anos, a
área agrfcola estacionou em 50 milhões de hectares
(em 1976 era de 45.868.733 hectares; em 1986, ficava com 54.079.822 hectares e em 1995 cairia
para 49.911.707 hectares), entre solo não utilizado
ou . sub-utilizado, estamos falando em milhões de
.
hectares não cultivados:
Por outro lado, os dados do censo agrícola
mostram qÚe;dos 371 milhões de hectares cobertos
pelos 5;8 milhões de estabelecimentos agrfcolas do
Pafs,- 3,1 . milhões de pequenos ·agricu~ores têm
acesso a apenas 1O milhões de hectares, ou seja,
2,76% do total. No outro lado da moeda, os 50 mil
latifúndios que cobrem áreas de mais de mil hectares detêm 165. milhões de hectàres. Na prática, 1%
dos estabelecimentos controlam mais de 50% do total, mais da metade do Brasil rural. As médias propriedades, perfazem 2,65 milhões de estabelecimentos, somando uma área de 196 milhões de hectares.
É muito ihteressante confrontar esses dados·
com os dados dei área de lavoura: quanto maior o
estabelecimento, maior proporção da sua terra fica
parada. Assim, os pequenos agricultores lavram
65% dos seus estabelecimentos; os de 1 O a 100
hectares lavram 25%; os de 100 a 1.000 hectares lavram 13%; os de mais de 1.000 hectares lavram
apenas 6,7"/o; e os de mais de 1 O mil hectares lavram 2,3% dos seus estabelecimentos. O IBGE traz
ainda a situação de 61 estabelecimentos de mais de
100 mil hectares, que utilizam para lavoura apenas
0,14% do total, sete vezes menos do que 1%.
No conjunto, esta é a realidade : a maior parte
das terras agrfcolas do País é utilizada como reserva de valor por grandes proprietários, que preferem
imobilizar grandes áreas e esperar que se valorizem,
em decorrência· de investimentos públicos e privados
de terceiros, a desenvolver atividades produtivas.
Essa situação é, em gerai, mal disfarçada por aquilo
que se tem chamado, pudicamente, de "pecuária extensiva~~.

É estimado que apenas uma pequena parcela
dessa terra seja usada para produção de alimentos;
que expressivas áreas sejam destinadas à agricu~
ra de exportação (soja, café, citros, cacau e cana de
açúcar), não esquecendo as amplas pastagens que
abrigam um rebanho de 145 milhões de bovinos. O
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resto é reserva de· valor, é ociosidade dos latifúndios. Afinal, no Brasil, terra ainda é sinõnimo de poder.
No outro lado da moeda, apenas 6% das terras
agricu~veis brasileiras, ocupadas pôr 67% dos pequenos produtores, respondem por cerca de 70% de
toda a produção de alimentos para o abastecimento
do mercado interno. O pequeno produtor do setor
primário cumpre, pois; a sua função social; mas, infelizmente, a resposta do mercado e do Governo é
insatisfatória. •
É justamente na <rea rural que se encontram
os piores índices de n•iséria nacional. Hoje, estimase em quatro milhões o númetc de famflias.de "semterra•.
De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG,
existem no País 586 conflitos, abarcando ur:na área
superior a nove milhões de >atares 'equ~. "êllentes a
dois estados do Espfrito Santo). Quase 90 mil famf11ias ou meio milhão de pessoas lutam por essas terras. Um conflito que envolve tanta gente e tanta terra deve merecer maiorateilção Governamental.
No momento em que é imperioso, é socialmente desejável e economicamente defensável (pela capacidade de geração de err.;:;ragos e pela inequívoca capacidade de produção de alimentos) fazer realizar a reforma agrária, não pode ser esquecido o
papel historicamente já exec• Jtado pela Colonização
Particular, como coadjuvantE " como complemento
de ações aos esforços que o lnstiluto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA vem desempenhando.
Senhor Presidente!
A colonização particular já deu provas inequívocas de sua competência e de •uas potencialidades como bom instrumento <::.:. apoio, ou de complementaridade, aos esforços do Governo Federal no
interesse do desenvolvimento agrário e na solução
dos graves problemas sociais dos "sem-terra".
Exemplos como o da colonização do "norte do
Paraná", executado pela Companhia Melho:amentoc
Norte do Paraná; a experiência de "nortão de Mato
Grosso•, com a ,participação da Companhia de De,
senvolvimento do'Mato Grosso-CODEMAT e empresas particulares credenciadas junto ao INCRA, assim como a experiência Amazônica da Andrade Gutierrez, com o Projeto Tucumã, no Estado do Pará,
devem ser relembrados, estudados, como experiências que, num dado momento da política t::']rária brasileira podem ser indicativos de um ca;n<nho a se'
retrilhado com sucesso.
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O fenômeno 'norte do Paraná" não pode passar despercebido, quando se estudam os movimentos,ocupacionais ou de frentes pioneiras de ocupa. ção. territorial. Em menos de 40 anos, uma área de
aproximadamente 71.637 quilómetros quadrados, ou
se~ 7_163.700 hectares, cerca de 36% do território
parat.âef1Se transformou-se de densa mata, absolu~1!1 c!esppvQa~.~m região que, em 1960, conhabitantes, 34% da potava·com celcâ dé
pulação do Eslàdii;:~buídos em 172 cidades, algumas de porte considerável, como Londrina.
· O episódio· -nalável . no processo ocupacional
das terras norte-par;maenses, a partir de 1924, foi,
sem dúvida alguma, o empreendimento realizado
pela empresa. hoje i!enominada Companhia Melhoramentos Nort!l do Paraná. Originariamente uma
empresa da Inglaterra, a • Brazil Plantation Syndicate', voltada para a instalação de fazendas de algodão e máquinas de beneficiamento, depois da Primeira Guerra Mundial,. para iniciar a cultura do algodão que_ substitufsse ou corr~plementasse a produção das éolonias inglesas da Africa.
O crescimento populacional da região, como
era de esperar, atingiu taxas até então nunca registradas em qualquer outra parte do Pafs. Assim é
que, em 1940~ estavam concentrados na região apenas 340.449 habitantes, o que correspondia a 27,5%
do total do Estado. Na década seguinte, essa mesma população atingia 1.029.025 habitantes e sofria
um aumento de 202,2%, passando a significar praticamente a metade de toda a população do Estado,
ou seja, 48,6%.
Em termos da produção agrícola, por muitos
anos, o •norte do Pllraná" caracterizou-se como a
mais importante área de produção de café, passando, a partir dos anos 80, a desestimular a produção
de café para especializar-se na produção de alimentos, notadamente a soja.
O processo cta ocupação do chamado 'nortão
de Mato Grosso' ditêr&substancialmente do processo do 'norte do Paraná'. Em primeiro lugar, todo o
processo foi feito às. expensas do capital nacional,
sem a inteJVenção_ de empresas estrangeiras; em
segtmdo lugar, tilndo sido efetivado num momento
bem ma!s recente. ou seja, 50 anos após a abertura
do norte do Paraná;' contou com recurscs de moderna tecnologia na abertura· da infra-estrutura, sem os
padecimentos do pioneirismo paranaense, mas, nem
por isso, com menores sofrimentos.
O G• .vemo do Estado do Mato Grosso, pela Lei
.. 307, de • a d<e dezembro de 1972, regulamentada
>elo Decr·.to .-· 1.490, de 30 de maio de 1973, re-
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servou e transferiu à Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso-CODEMAT, terras devolutas do
Municfpio de Aripuanã, destinando-as à criaçãó' decolónias agrícolas, à alienação para Companhias de
Colonização, à alienação para implantação de projetas agropecuários e industriais aprovados, com suporte financeiro via incentivos fiscais (Sudam).
A Codemat recebeu 'do Estado do Mato Grosso
duas glebas, a primeira com uma· área de 1.600.000
hectares e a segunda com 400.000 hectares, localizadas no Município de Aripuanã.
A Codemat abriu ·coriciirrericia pública, para a·
alienação das duas glebas. Uma gleba vendida para
COLNIZA - Colonização, Comércio e Industria Ltda.,
400.000 hectares; para a· RENDANYL Empreendimentos S.A.; 1.000.000 hectares; para o engenheiro
João Carlos de Souza Meirelles, 200:000 hectares, e
para a INDECO - h1teigraÇão. Desenvolvi~ento e
Colonização, 400.000 hectares.
Nessas glebas e em outras posteriomnente entregues à licitação, o número de projeto$ de Colonização
Particular emancipados, anotados pela Divisão de Colonização Particular, no Estado de Mato Grosso era de
10: englobando uma área de 2.698.807 heCtares, com
um número de lotes individuais de 17.818. ·
O chamado 'nortão do Mato Grosso" está claramente delimitado ao norte, com os Estados do
Amazonas e Pará; a leste com a faixa da BR-163,
Cuiabá!Santarém; a oeste com o Estado de Rondônia. O limtte ao sul é um tanto indefinido e situa-se
entre os paralelos dos 1 O e 15 graus de latitude sul.
O ecossistema predominante no 'nortão do Mato
Grosso' é o amazônico, com transição ecológica
para o ecossistema dos cerrados.
A importância da abertura das frentes pioneiras
do 'nortão de Mato Grosso' pode ser melhor aferida
pela ocupação humana que dela decorreu. De acordo com o Censo Demográfico de 1991, o Estado do
Mato Grosso tinha uma população de quase dois milhões de habitantes (1.987.347 habitantes); a capital,
Cuiabá, (com 401.112 habitantes) e Várzea Grande
(161.608 habitantes) adjacente à capital do Estado,
totalizam 28,3% da população global.
A população, em 1 991, originária de antigos
projetas de Colonização Particular, hoje guindados à
categoria de municípios, era constituída de 276.685
habitantes, ou seja, 20% da população interiorizada
(excetuando Cuiabá e Várzea Grande). Esses novos
municípios, quatorze ao todo, estavam inseridos no
'nortão do Mato Grosso" e representavam, ademais,
um colégio eleitoral de 144.366 eleitores, o que assinala um forte poder político.
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A importância econõmica desses novos municípios pode ser percebida, pelo que representam, na
demografia de Mato Grosso, municípios como Alta
Floresta (66.1'34 habitantes), Sinop (39.840 habitan.
tes) e Colfder (31.153 habitantes). ·
A tentativa do processo de colonização particular foi também exercitada na Amazônia·
A área de domínio do Projeto Tucumã, no Estado do Pará, de propriedade da Construtora Andrade Gutierrez e por ela administrada, quando da implantação do Projeto, era de.430 mil hectares. A Andrade Gutierrez credenciou-se junto ao Incra como
umà ·empreSa de colonização particular e começou
os trabalhos em 1981/1982, tendo adquirido a gleba
com a autorização do Senado Federal.
-A área tem como limite sul o rio Branco, que é
afluente do rio Fresco, por sua vez afluente do no Xingu. Ao norte a área limita-se com a Reserva Indígena
Xikrin e, ao sul, com a Reserva Indígena Kaiapó.
A Andrade Gutierrez construiu na área do Projeto "Tu~mã" oito· pistas. de pouso para pequenas
aeronaves. Duas pistas com capacidade para acolher aviões bimotores e as outras seis pistas, para
mono-motores. Essa infra-estrutura destinava-se a
garantir a seg11rança da gleba contra a ação de garimpeiros, madeir!3iros e invasores.
O loteamento do Projeto Tucumã chegou a alcanÇar 1.300 lotes, com tamanhos bastante dfferenciados. Os lotes variam de 15 a 30 hectares; 70 a
180 hectares e 300 a 400 hectares. O tamanho variava numa gradação de proximidade dos núcleos
urbanos. Os lotes menores ficavam próximos à cidade e, conforme seu tamanho, aumentava a distância
do núcleo urbano. Outros parâmetros considerados
para indicar o tamanho do lote eram a fertilidade natural dos solos e o relevo topográfico da área.
A partir de 1985, já no Governo JOsé Samey, a
segurança da área do Projeto Tucumã ficou cada
vez mais dffícil. A ponto de, no período 1986/87, tornar-se insustentável, levando a Andrade Gutierrez a
negociar com .o Incra a retro-venda da área. Em
1988, a administração do Projeto Tucumã passou
para o controle do Incra.
A nucleação que resuHou do Projeto Tucumã
constituiu-se em novo municfpio, pela promulgação
do Decreto N• 5.455, de 10 de maio de 1987. A área
do município, que é de 2.968 Km2, contava com
uma população de 33 mil habitantes, de acordo com
o Censo Demográfico de 1991. Hoje, a estimativa de
sua população é de 50 mil habitantes, com população rural de 35 mil habitantes e de 15 mil na área urbana do município.
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A base econômíca, no inicio da colonização da
Andrade Gutierrez, foi a mineração do ouro (garimpo
do "Cuca") e a exploração dos recursos florestais •
abundantes. Hoje, o município conta com uma'Próspera pecuária leiteira (15 mil cabeças), exportando
parte de sua produção, e com um rebanho de corte
de 100 mil cabeças.
A produção agrfpola é de s~bsistência, com alguma produção excedente. Destaque para o milho
(10 mil hectares), arroz (5 mil hectares), mandioca (3 '
mil hectares) e feijão (um mil heclares). Entre as culturas permanentes, destaca-se o cultivo do cacau,
com uma área de.1.700 hectares.
A partir do assentamento de .1.300 colonos, no
períodq da Andrade Gutierrez, o· Incra, depois da retro-venda, assentou mais 2.200 famHias regularizadas, perfazendo uma população de 3.500 fammas
regularizadas, desde a implantação do ProjetoTllcumã. Existem, ainda, mais 4.000 fammas e'm ·fà.se de
• regularização. O· município. de Tucumã tem a sua
origem e o seu futuro na colonização, esta seqüenciada da colonização particular para a colonização
oficial.
O Decreto N• 59.428/66 que regulamenta os
Gapftulos I e 11 do Estatuto da Terra diz:
"Colonização Particular é toda a atividade oficial ou particular destinada a dar acesso à propriedade
da terra e a promover o seu aproveitamento econômico, mediante o exercício de atividades agrícolas, pecuárias e agro-industriais, através da divisão de lotes
ou parcelas, dimensionadas de acordo com as regiões
definidas na regulamentação do Estatuto da Terra, ou
através das cooperativas nela previstas".
O Incra, 'por intermédio do Departamento de
Assentamento (DP) e da Divisão de Colonização
Particular, expediu um elenco de extensas e detalhadas'norrnas aqui ciladas, parcialmente.
Os elementos que caracterizam a colonização
·
particuíar são:
a) - empreendimenio do Poder Público ou da
iniciativa privada, já que se trata da povoar terras
aptas ou agricuHáveis;
b) - deve ser uma ação permanente, porque
não é possível realizar-se de uma só vez; constitui
uma forma de obter-se o desenvolvimento agrícola e
o acesso à terra, que, por sua vez, acha-se condicionado a diversos fatores e situações peculiares;
c) - a colonização é uma ação planificada, cuja
execução caracteriza-se pela realização de procedimentos técnicos, mediante organização administrativa convenientemente dirigida, com finalidade definida;
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d) - deve conta~ sempre com recursos financeiros apropriados, pois o financiamento da colonização
constitui um dos aspectos mais importantes dessa ativídade, sem o qual é possível o risco de fracasso;
e)- a colonização responde a objetivos diversos, de caráter pomico, religioso, associativista (cooperativas) ou militar (colõnías militares);
f) - a colonização implica sempre a criação de
uma infra-estrutura adequada a uma comunidade
produtiva rural;
g) - em princípio, não deve constituir negócio
de tipo especulativo ou exclusivamente comercial,
porque tal finalidade pode desvirtuar os seus fins essenciais; porém, pode ser executada de forma empresariai, tendo por princípio a função social da terra, q_omo é estabelecido no artigo 2" do Estatuto da
Terra.
~- ~
O Decreto n• 59.428/66, que regulamenta o
Estatuto da Terra, estabeleceu que qualquer pessoa
de direito privado, trsica ou jurfdica, além dos poderes públicos (Federal, Estadual e Municipal) pode
promover a colonização. Esta participação do setor
privado é acessória e complementa a ação do poder
público.
A colonização particular deverá desenvolver-se ·
dentro dos limites que a autoridade pública estabelecer, e estará sujeita à sua constante fiscalização.

A forma de participação faz-se mediante uma
empresa organizada, cujos objetivos sociais sejam o
de promover o acesso à terra e o seu aproveitamento econõmico, por meio de sua divisão em propriedades adequadas à região considerada, ou mediante o sistema cooperativo.
Nenhuma parcela poderá ser vendida em um
projeto de colonização, sem que antes seja a empresa de colonização registrada, e o projeto aprovado
no Incra, após inscrito o loteamento no Cartório de
Registro de Imóveis.
Empresa particular de colonização é a pessoa
física ou jurfdica de direito privado que tem por finalidade promover o acesso à propriedade da terra e o
seu aproveitamento econõmico, por meio da divisão
da terra em lottlS ou parcelas, dimensionadas de
acordo com as caracterfsticas da região considerada
ou por meio do sistema cooperativo.
A experiência da Colonização Particular foi vitoriosa, apesar de incipiente, não apresentando
qualquer ânus financeiro para o Governo Federal.
O setor administrativo que trata cfá -Colonização
Particular possuía nível de Departamento, no Incra;
denominava-se Departamento de Colonização Parti-
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cular-DPC; englobava três divisões técnicas e tinha
um qllããrõ de 30 funcionários, sem dúvida, também,
insignificante. Entretanto inexplicavelmente, suá es-•
trutura diminuiu.
Na medida em que a Colonização Particular
perdia força, e expressão, esse departamento foi
perdendo importância na estrutura do INCRA. Hoje,
praticamente não exista Seu pessoal técnico, até
uns dois meses atrãs, era de quatro funcionários,
restando atualmente apenas dois, tendo sido os outros dois redistribuídos.
Veja-se o paradoxo:
O Brasil vivencia hoje experiências fortes na
quebra dos monopólios do petróleo e das telecomunicações. Por que, pois, não convocar a iniciativa
privada para participar do processo da Reforma
Agrária, de resto a mais urgente e explosiva questão
social com que convive sociedade brasileira?
Ao querer assumir isoladamente as responsabilidades do problema, os órgãos do Governo (Incra,
' Mirad; Ministro Extraordinário de Política Fundiária e
Institutos de Terras dos Estados) demonstram o
quanto estão desatualizados, priorizando as desapropriações de terras, sem lhes dar destinação imediata e mais adequada ou empurrando os Projetas
de Assentamento, de afogadilho, eivados de vícios
administrativos rotineiros, em prejuízo dos colonos
assentados.
Manter milhões de hectares de terras, em estoque, sem lhes dar utilização devida; assentar colonos em terras inaptas para a agricuijura, e na maioria das vezes Sem as minímas condições de sustentabílidade, por faija de infra-estrutura (estradas, açudes, moradias,. armazéns) ou de serviços de assistência técnica e creditrcia, assim como de serviços
de saúde e educação, são limitações que poderão
ser sanadas com a participação efetiva e vigorosa
da Colonização Particular, coordenada e fiscalizada
pelo Governo Federal, na forma da legislação já
existente.
O INCRA PODERÁ IMEDIATAMENTE:
a)- reestruturar e reaparelhar a Divisão de Colonização Particular, dando-lhe mandato, "status'",
pessoal qualificado e numericamente necessário
para normatizar, acompanhar e fiscalizar as ações
das empresas de Colonização Particular;
b) - reabrir o registro de empresas de Colonização Particular; revisar reeditar suas Instruções Normativas que já foram utilizadas; conceber e editar novas normas compatíveis corn ó mOmento presente;
c) - destinar algumas glebas de terras que estão sob seu domil1io efetivo para as atividades da

a

e
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Colonização Particular. A Instrução Normativa anterior já ensinava como fazer isso, resta atualizá-la;
d) c licttar as glebas disponíveis; aplicar as Instruções Norrr:Jativas existentes, revisando-as e adaptando-as ao tempo presente; sugere-se não transferir o domínio total da gleba, de imediato, à empresa
colonizadora, mas apenas gradativa e parceladamente; fiscalizar as atividades com idoneidade, convicção e rapidez, imprimindo correção de rumo
quando necessário;
e) - dar prioridade à aquisição dos lotes das
Colonizadoras por colonos selecionados e a quem se
deva proporcionar crédito fundiário. Se várias empresas colonizadoras estiverem no mercado, a competição entre às colonizadoras irá regular o preço do custo
do hectare de terra, com a infra-estrutura necessária;
- f) - estabelecer criteriosa seleção dos colonos.É preciso que : • --- o colono tenha cheiro da terra•, conforme dizia o colonizador Ariosto da Riva, lfder da lndeco SA, que abriu a Gleba Alta Roresta,
no 'nortão de Mato Grosso';
g) _; reativar, por ato do Presidente da Repúbfica, o crédito fundiário que estimulará as colonizadoras particulares a participarem do processo, como
aliás já foi feito no passado.Muitas propriedades poderiam ser incorporadas ao Programa de Reforma
Agrária, por espontânea vontade de seu proprietário,
sem a necessidade de recorrer ao procedimento da
demorada burocracia jurídico-administrativo das desapropriações e das arbitrariedades às vezes praticadas;
H) -convocar as empresas de colonização particular, devidamente registradas, para a execução da
infra-estrutura, nas glebas de sua propriedade e de
propriedade do Incra, por concorrência específica,
sendo remuneradas pelos serviços que executarem,
cuja qualidade seria adequadamente fiscafizada e
atestada; o Incra, no caso, continuaria responsável
pelos aspectos fundiários e pelos serviços de operação, transferindo aos assentados, as áreas de seu
domínio;
I) - garaniir às Colonizadoras Particulares que
as 'regras do jogo' serão respeitadas e que se assegure a elas a proteção dos seüs investimentos.
E é aqui que vêm a propósito, algumas considerações sobre a Reforma Agrária.Esta precisa ser
feita em grandes espaços (como no Agreste e na
Zona da Mata do Nordeste, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo,etc.) e guardar uma proporção
com a magnitude do problema agrário do País. No
Brasil, mesmo com a atual redução da população rural ( em proporção, não em números absolutos), a
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meta deve perseguir cifras da ordem de dois milhões
de famflias, o que não invalida o assentamento das
280 mil famfiias pretendidas pelo Presidente Feman-.
do Henrique Cardoso, como inicio do programa., Precisa também ser imediata, a ponto de .beneficiar a
atual geração dos 'sem-terra'; e drástica, na medida
em que o novo regime de posse e uso da terra redistribuída difira substancialmente da propriedade im.
produtiva desapropriada ou adquirida.
Precisa ser solidánâ e participativa; não precisa violentar o direito de propriedade.
O Governo Federal, o Incra em particular, para
a execução da abertura de novas áreas destinadas
ao assentamento de 'sem.terras', deverá convidar
empresas da construção civil, especiafizadas em
construção de estradas, pontes. barragens, açudes,
os 'peso-pesados' das empreiteiras, por exemplo,
Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz
Gaivão, Camargo Correa e outras, para participarem
da execução da infra-estrutura dos projetos de as' sentamento da Reforma Agrária e/ou Colonização
Particular.
Essas empreiteiras possuem notável competência técnica, equipainentos pesados ociosos, para
agilizar a implantação indispensável das obras de infrà-estrutura
A Refomna Agrária precisa ser solidária e participativa, sem violentar.o direito de propriedade.
A Reforma Agrária deverá ser feita por regiões
geográficas, atendendo às diferenças dos recursos
naturais e às peculiaridades sócio-económicas. O Incra deverá promover levantamento detalhado das
terras hoje disponíveis por regiões,
dentro das regiões, por Estados.
lntomnações oficiosas do Incra dão conta de que
apenas a Região Norte diSpõe, para assentamento
imediato, de glebas arrecadadas ou desapropriadas
com capacidade para beneficiar apenas 10 mil famílias. Nas demais regiões, Nordeste, Sudeste, CentroOeste Sul, o Incra não diSpõe de terras, sendo inãiSpensável promover desapropriações ou aquisições.
Com o resgate da Colonização Particular, viabilizada pelo recadastramento de empresas especializadas, e pela participação, de firmas empreiteiras
na implantação da infra-estrutura, nos assentamentos, sugere-se que:

e,

e

a) o Incra coloque em licitação glebas
de terras sob seu domínio;
b) aliene as terras às empresas colonizadoras com il- cessão de direitos dominiais
em forma gradativa e parceladamente;
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c) apresente às empresas, proposta de
!racionamento da gleba: com o número de
lotes, que poderão ser de tamanho padrão
e/ou C!lm tamanho diferenciado;
d) seja apresentado às·empresas colonizadoras, associadas às firmas empreitei. ras; projeto de infra-estrutura a ser imple. mentado (quilõmetros· de estradas,construção de escolas, postos de saúde, serviços
ele aprovisionamento de água e instalação
. . . de grupos de geração de energia);
e) fiscalize as atividades, com idoneidade, convicção e rapidez, imprimindo cor. reção ·de rumo, quando necessário; ·
· f) o Governo Federal crie estímulos financeiros às empresas colonizadoras mediante financiamentos adequados, de longo
.. prazo, via Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e BNDES;
g) seja estudada a posSibilidade de estender às Superintendências de Desenvolvi. niento Regional da Amazônia e do Nordeste
(Sudam e Sudene) responsabilidade no financiamento de projetes de assentamento;
h) seja,. da mesma fonna, estudada a
viabilidade de pagamento dos serviços prestados pelas empresas colonizadoras e/ou
pelas empreiteiras, com nulos de Dívida
Agrária (ID}\.);
I) seja dada prioridade aos "sem-terra"
para a aquisição dos lotes de terras e os
bens de infra-éstrutura implantados. O prazo
do empréstimo nunca seja inferior a 20 (vinte) anos.

É importante que seja assegurada a assistência técnica aos produtores por intermédio das empresas colonizadoras, das empresas governamentais da esfera federal e/ou estadual ou das associações de prestação de serviços criadas no âmbito do
assentamento.
A assistência técnica e creditícia complementada pela infra-estrutura, e de outros serviços (saúde,
educação, armazenamento, agroindustrialização e
comercialização) é que fará a diferença entre um assentamento bem su::edido, com o bem estar predominando entre os assentados, e os ocupantes de
uma "favela rural".
Em resumo, Senhor Presidente, defendo que:
Primeiro: a participação da colonização particular na solução do grave problema social dos "semterra" seja considerada indispensável e inadiável.
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Segundo: quando a colonização for totalmente
particular (utilizando glebas próprias, fazendo o seu
parcelamento e implantando as obras de infráestru- •
tura) que os títulos das dfvidas assumidas pelos assentados sejam negociados com as empresas de
colonização, junto a instituições, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SociaiBNDES;
Terceiro: quando a colonização particular incidir sobre terras públicas, do INCRA ou dos Institutos
deTerras dos Estados, a empresa·de colonização
responsável pelo parcelamento· e· implantação das
obras de infra-estrutura negocie os títulos das dívidas dos assentados junto ao BNDES, por exemplo_
É preciso, finalmente, que o Ministro Extraordinário de Política Fundiária, e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, entendam que a Reforma
Agrária não se resume em desapropriar'glebãs e entregar um lote de terras ao colono_
É sempre muito proveitoso aprender com a sa'bedoria popular_ Relembro a oportunidade que tive
de aprender, em um encontro de Iideranças.extrativistas do Conselho Nacional dos Seringueiros, reali..:ado em Rio Branco, Acre, de um seringueiro que
disse:
"A Reforma Agrária é como uma feijoada. Ela tem que ser de feijão preto e ter outros ingredientes como a lingüiça, o paio, o
pé de porco, as costelas de porco, a couve
mineira, a laranja e sem esquecer a caipirinha Sendo de outra forma, não é feijoada, é
só feijão. E nós queremos uma feijoada."
(Brasma -_DF, agosto de 1996.)
O SR- ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - SrPresidente, Sr"s e Srs. Senadores, mais uma vez
me pronuncio a respeito de um assunto que considero da mais alta relevância para Amazônia e em
particul!'lr para o meu Estado, o Pará, que é o desenvolvimento da nossa lavoura de cacau.
Quero hoje, novamente, solicitar às autoridades responsáveis do Governo Federal que tenham a
sensibilidade para estudar atentamente e ajudar no
solucionamento das dificuldades que a cacauicultura
amazõnica está atravessando. Pretendo continuar
falando neste plenário sobre este assunto, como o
fiz em outros pronunciamentos, e continuar entregando documentos de reivindicação às autoridades
deste País, até que essa situação seja resolvida,
'· como o fiz através dos meus ofícios número 528, de
8 de.._a.gosto de 1995, dirigido ao Ministro da Fazenda Pedro Malan e número 523, de 3 de agosto de
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1995, dirigido ao então presidente do INCRA, Brasí·
lio de Araújo Neto, aos quais solicitei recursos para
o desenvolvimento da cacauicultura" no Estado do

Pará

.

Devo registrar que me foi entregue o offcio
007/1995-GS, do Engenheiro Agrônomo Hildegardo
de Rgueiredo Nunes, Secretário de Agricu~ura do
Estado do Pará, o qual incluo como parte integrante
do meu discurso. Nele, o secretário mostra sua
preocupação com a acentuada queda da produção
nacional de cacau e mostra que a lavoura cacaueira
da Amazônia oriental coloca-se como alternativa viá·
vet para atender a demanda interna e externa do
produto, pois o plantio amazónico do cacau tem
comprovado o seu sucesso nos ú~imos anos, inclusive corrr uma produção invejável de 70 mil tonela·
das por ano de .cacau seco, o que representa 23 por
cento·da produção nacional. Com isso, a cacauicul·
tura da Amazônia deve ser vista inclusive sob o aspecto estratégico econômico, mesmo no aluai modelo, que nós tanto criticamos e que favorece a monocultura destinada à exportação. Aliás, deve se considerar também a importante vantagem de que algu·
mas espécies já desenvolveram resistência à vassoura-de-bruxa, praga que tem dizimado plantações
inteiras na Bahia.
Diz textualmente o Secretário que •a solução
para a cacauicultura nacional está na Região Ama·
zônica, mais especialmente no Estado do Pará, pois
além de ser originária da região, esta espécie vege·
tal encontra condições de solo e de clima plenamente favoráveis ao seu desenvolvimento'.
Ele elogia o trabalho de pesquisa de espécies
de cacau feito pela Superintendência da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira na Amazônia Oriental (Supor/Ceplac}, que é levada a efeito
nas cidades de Medicilãndia e Benevides, no Pará, e
Ouro Preto, em Rondônia, e reconhece a clarividência e competência do Dr. Ademir Teixeira em sua
administração do referido órgão.
Mais do que outro fator, o que nos move a buscar soluções para a cacauicultura da nossa região, é
que ela gera cerca de 20 mil empregos diretos e 60
mil indiretos, garantindo uma receila anual da ordem
de 30 milhões de dólares. Somente o Estado do
Pará é responsável por 30 mil toneladas de amên·
doas, cultivadas por mais de 5 mil fammas, predominantemente de pequenos produtores.
Numa parceria produtiva e que tem nosso reconhecimento, a Secretaria Estadual de Agricultura
e a Superintendência da Ceplac na Amazônia Oriental elaboraram o "Projeto de Revitalização e Consoli·
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dação da Cacauicoltura Paraense • 1996 • 2002',
passando a dispor a região de um 'Programa de Cacau•, que tem po~ objetivo resgatar seu cultivo nos •
estados que nos últimos anos tem sido classificados
como 'produtores'. "Todavia, para que tal fato se
concretize, sem que as ações ora em desenvolvi·
mento sofram solução de continuidade, toma-se necessário o atendimento de três reivindicações bási·
cas.
•
1 • Que se invista na reestruturação da institui·
ção na Amazônia Oriental, equipando-a com vefculos, informatizando-a, dotando-a, enfim, da infra-es-"
trutura que necessita, de um modo geral, para que
possa trabalhar pelo desenvolvimento da lavoura do
cacau na região, dada sua importáncia económica e
social. •
2 • Que a instituição, na Região, disponha no
mfnimo de 40% do total dos recursos orçados em
todo o país, o que em tennos proporcionais'dariam à
Amazônia Oriental 25% para atender os Estados do
'Pará, Maranhão Mato GroSso, ficando a Amazônia
Amazonas) com 15%
Ocidental (Rondônia, Acre
do total programado, considerando que a Ceplac em
Rondônia vem tendo significativa ajuda no custeio
de suas despesas com recursos do Banco Mundial
(Pianafloro), cujos repasses vem sendo feitos através do Governo daquele Estado.
3 • Que na reformulação da estrutura organizacional do Ministério da Agricultura seja reativada a
função de Diretor Adjunto da CEPLAC para a Amazônia em Brasma, com a finalidade básica de dar suporte para as alividades do órgão na região, defendendo os interesses dos estados produtores.
O que pretendemos é chegar a soluções, é
acordar os senhores dirigentes de órgãos públicos,
instalados nos gabinetes e nos departamentos da
administração direta, a que estejam afetos essas
questões, para que simplesmente encarem de frente
esses problemas e tomem as providências que eles
exigem. Mas isso tem que ser feito agora, pois o investimento que se pede ainda pode ser considerado
baixo, diante da perspectiva de uma falênCia da ca·
cauicultura na Amazônia, fato que poderá ocorrer se
medidas não forem adotadas. Isso traria conseqüências muito danosas à economia do pafs, da Região
Amazónica e do Estado do Pará.
Rnalizo meu pronunciamento desta tarde apelando ao Presidente da República, Dr. Fernando
Henrique Cardoso, ao Ministro da Agricultura, José
Eduardo Andrade Vieira e ao Ministro da Fazenda,
Pedro Sampaio Malan, para que olhem a questão da
cacauicultura do Pará com olhos de quem quer ver e

e

e
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que· sejam feitos investimentos de recursos para o
desenvolvimento dessa lavoura, com vistas a fortalecer urna alternativa que deu certo. Neste sentido enviei offcios a.assas três. autoridades, os quais peço
sejam também inseridos no meu ·pronunciamento,
para que fiquem registrados nos anais desta Casa,
Era essa a nossa manHestação. · ·

DOcuMENTos A. ·auE sE REFERE
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU D/5CURSO.

,·

OF.GSM N" 766/96
Brasma;?J-de agosto de 1996
Le~e

coletado passa por uma triagem e postertonnente
do

às Oficinas. para recuperação,

é encaminha-·
· ·.:

O material doado, recuperado nas oficinas de Emaús como
parte das atividades de formação profissional das crfanças e ado-

é posteriormente colocado à venda por preços simbóllcos, atendendo assim principalmente as pessoas de menor poder

lescentes,

aquisitivo que dessa· fonna

têm

a possibiHdade de adquirir' bens

duráveis.
De todo ·esse processo. portanto, resultam quatro aspectos
rele~tes:

1. envoMmento e partidpação popular na questão do menor;
2. assistência sócio-educativa à crianças e adolescentes
3. geração de renda para manutenção das atividades da

Cardoso

Coordenadora do Programa Comunidade SOlidária

Brasma- DF · ·

-,..

__

Nesta .

Instituição;
4. aqulsição de bens duráveis por pessoas de baixa renda.
Ocorra, senhora coordenadora, que todas e~s aÜvidades
atualmente vêm sendo seriamente comprometidas diante das difi-

Senti.oía Coordenadora,
meto

locam seus ve!culos à disposição da campanha. Todo o material

em situação d9 risco;

Exin•&- •. :
Rutli Corrêa

00507

culdades financeiras que a instituição tem atravessado, prindpaJ-

Ao f!'nsejo de cumprimentá-la com pafticular estima. sub-

\ mente· em função dos anos custos para a manutenção das ofici-

à suâ aprecla.Ção as difiCuldadeS atualmente enfrentadas

nas e da própria Escola Cidade de Emaús. Além disso, foram

peto Mc;wfmento de Emaús- República do P~~eno Vendedor, infonnando tratar~se de uma organização não governamental criada
há 25 anos pelo Pe. Bruno Secc:hi, inlcia!mel'lte voltada para o a~ ·

ONGs internacionais, que deddlram redireclonar suas ações. ale-

xfilo aos •p9quenos vendedoi-es• - crianças precocemente envol-

dos para apoiar.

vidas

no· mercado de trabalho como ambulantes- e que hoje atua

cancelados alguns convênios que a entidade mantinha com
gando que há também projetas de outros pafses subdesenvolviFace ao exposto, cumpre-me solicitar sua inteveniência, no

na capital paraense, com atividades de atEmd!mento e acampa·

sentido de contemplar as ações desenvoMdas pelo Movimento

nhamento sócio-educativo para menores em situação de risco,

de Emaús - República do Pequeno Vendedor. a partir de uma

enfocando principalmente a Iniciação profissional dos mesmos.

atuação conjunta com esse Programa Comunidade Solidária, de

Aluando conjuntamente com o Centro de Defesa do Menor, a Instituição atende hoJe aproximadamente 2.500 crianças é

modo a preservar o funcionamento daquela entidade, assegurando meios de auto-sustentação que posssibilitem a continuidade

adolescentes, disbibuídos entre as unidades da Escola Cidade de

das ações de atendimento aos men9res em situação de risco.

Emaús, localizada no bairro do Bangur, um dos maiores bolsões

Entendo como imprescfndfvel a necessidade de artiwlação

de pobreza da periferia de Belém, e as Oficinas de Recuperação

Institucional desse· programa com a entidade em referência e,

de Usados. no bairro do Jurunas'- onde nasceu o movimento e

para tanto, infonno os telefones para contato:

peJo qual já passaram. nos últimos 25 anos. aproximadamente 20
mil meninos e meninas, sendo a entidade prea.usora deste tipo
de atuação no Brasil.

Nas Oficinas de Recuperação de Usados são desenvolvidas atividades voltadas para a qualificação profissional, dentre as
quais destacam-se as oficinas da assistência téa1ica em rádio,
TV, vídeo

e outros eletrodomésticos, além de marcenaria, refrige-

ração, mecânica, pintura a lanternagem de autos. dentre outras.
Ao todo são rlove frentes de trabalho onde os menores
aprendem uma profissão, auxiliados por instrutores voluntários. a
partir da recuperação de usados anualmenl9 obtidos junto à comunidade na Grande Coleta de Emaús, que já se incorporou à rotina da cidade.
Realizada sempre no mês de agosto, a Grande Coleta de
Emaús mobiliza toda a população através da doação de usados
em condições de serem reutilizados, material esse coletado pelas
ruas de Belém, com a oolaboração de diversas empresas que co-

Movimento de Ematls- República do Pequeno Vendedor
Coordenadora: Márcia Cardoso
Fones: ({)91) 241-Q321- 242-2444-224-7967-242-0752.
Certo com poder contar com sua atenção. e empenho,
agradeço antecipadamente a gentileza em manter-me informado
sobre os desdobramentos e providências adotadas face ao assunto exposto.
Atenciosas saudações. Senador Ademir Andrade, PSB-PA.

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estado de Mato
Grosso, que tenho a honra de representar nesta
Casa, deu um passo à frente na luta contra a fome.
Buscou soluções sustentadas, que, sem agredir o
meio ambiente, dele retiram os meios para aproveitar melhor os recursos disponíveis.
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Falo, Sr. Presidente, do Programa de Alimentação Popular, mais conhecido por PAP. Baseado na
economia leiteira, tem dois objetivos básicos. O primeiro é estimular o desenvolvimento da bacia produtora, amenizando, em conseqüência, a agonia dos
produtores e consolidando o processo industrial do
setoro ·
.. o. segundo,. Senhor Presidente, tem os olhos
postos no mercado consumidor. É importante, sem
dúvida, que o mato-grossense crie o háMo de pôr à
mesa, cada vez com mais freqüência, os produtos
lácteos; de a~o.valor protéico e vitamfnico.·
·• · Não podemos esquecer a enorme demanda reprimida existente no Estado. Crianças abaixo do préescolar, éstudantes que têm na merenda escolar a
única reféição diária, gestantes, centros de saúde e
o rêstante da população ·são clientes potenciais do
produto. Há que.estimulá-los a consumir.
· .. . A base p'rodutiva está apta a responder ao desafio que o PAP lhe apresentac Os laticfnios de Rondonópolis, Poxoreo. e Quatro Marcos - só os três têm capàcidade de produzir a média de 260 mil litros
por dia..
A fase inicial de implantação do programa exigirá' menos da metade. dessa produção. Cerca de
100 mil litros poderão estar disponíveis para entrega
imediata do produto vitaminado com sabores de frutas tropicais a ser ·oferecido ·em duas embalagens: a
plástica e a de cartonagem esterilizada longa vida.
Claro que recursos são necessários para concretizar o programa. O primeiro é de curtíssimo prazo. Trata-se da planta de produção de leite longa
vida. Estima-se um investimento de três milhões e
quinhentos mil reais. O segundo, de oito milhões de
reais; é de médio prazo. Refere-se à construção de
evaporador para produzir leite em pó.
Esses apertes -financeiros, Senhor Presidente,
representarão a carta de alforria de Mato Grosso.
Com eles, o Estado consolidará a economia leiteira.
Libertar-se-á do pesadelo da sazonalidade de safra
e entressalra.
Mais: libértar-se-á do mercado paulista. Criando o próprio mercado, recorrerá ao paulista apenas
como alternativa, não como única saída. Os preços
aviltados que hoje o produtor recebe porque não tem
outro comprador ficarão para trás. E, claro, o Estado
e sua população sairão ·ganhando.
Esse é, como disse, Senhor Presidente, o primeiro passo. Mas passo largo. com os olhos voltados para o mercado globalizado. A tecnologia que o
programa emprega é baseada na qualidade total, a
melhor existente no mercado internacional. Com ela,
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Mato Grosso saltará para a vanguarda do que se faz
de melhor. E abrirá as portas do Mercosul para seus
produtos.
Há mais. A adoção do PAP tem enorme alcance social. Promove· o estímulo à produção; estabiliza
os preços e garante crescimento de mercado, com
conseqüente aumento de empregos. e impostos.
Atenderá a 1O millamflias de produtores rurais. Criará 900 empregos diretos ~ 55.000 indiretos.
Convenhamos, Senhor Presidente. Não é pouco. O Programa de Alimentação Popular é uma alternativa viável e modema para diminuir a fome em·
Mato· Grosso. Otimiza os recursos do Estado. Dá um
passo, talvez tímido, na mudança da vergonhosa estatística que revela uma população faminta do tamanho de uma Argentina.
Trinta e dois milhões de brasileiros passam
fome neste Pafs, que tem uma das maiores extensões do mundo. Alguma coisa precisa ser feita. E' já. O
PAP é uma delas.
·
· Era o que ·tinha a d\zer. Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
. O processo de desconcentração espacial da
atMdade económica, que se vem verilié:ando a partir
da segunda metade da década de 1970, é uma realidade que se pode constatar pela análise dos indicadores económicos referentes às últimas duas décadas. O Estado de Goiás, que integra a região Centro-Oeste, está ar para não deixar dúvidas.
A revista Exame, por exemplo, em sua edição
n• 616, que circulou no dia 14 último, revela que se
em 1980 o PIB goiano equivalia a 1,8 por cento do
brasileiro, em 1995 estima-se que ele tenha respondido por 3,3 por cento.
O que se pode afirmar com segurança é que
tal processo não esteve associado a nenhuma estratégia ou politica coerente de desconcentração levada adiante pelas esferas do setor público federal.
Ela foi resultado, de lato, de alguns fatores determinantes, cujo somatório redundou no processo de redefinição da localização da atividade produtiva no
espaço nacional e ocorreu num contexto de políticas
setoriais e espaciais contraditórias e divergentes.
Quem faz essa análise é o professor Leonardo
Guimarães Neto, do Departamento de Economia e
do Mestrado da Universidade Federal da Paraíba,
num amplo estudo sobre a "Dinâmica Recente das
Economias Regionais Brasileiras".
Para compreendermos melhor como se passa
o desenvolvimento económico brasileiro, acho im-
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portante destacar mais um trecho do seu trabalho,
onde se lê: "Entre os fatos que influenciaram tal processo, podem ser lembrados os seguintes: a desaceleração da economia, após o ciclo expansivo da
primeira metade dos anos 70, cujos· efeitos se concentraram na região e nos Estados mais industrializados do País; as políticas setoriais que, em alguns
casos, somaram-se à atração dos incentivos fiscais
e financeiros das políticas de desenvolvimento regional; as políticas regionais de desenvolvimento, algumas com fortes incentivos; e as vantagens locacionais e possibilidades de exploração de recursos naturais, até então não incorporadas ao sistema produtivo, sur:gidas com a criação de infra-estrutura de
transporte· e comunicações".
Esta desconcentração ainda não chega a caracterizar a necessária interiorização do desenvolvimento. Há mu~o ainda que ser fe~o. pois a concentração econõmica permanece elevada nas regiões
Sul e Sudeste. Ela ocorreu mu~o mais pelo esforço
e iniciativa de alguns governos estaduais, como
constato(! o professor Leonardo Guimarães Neto, do
que pela adoção de estímulos proporcionados pelo
Governo Federal.
O que temos alcançado em Goiás foi fruto dê ·
um trabalho obstinado do povo goiano, que, paralelamente à concessão de incentivos fiscais, investiu
na infra-estrutura, dotando o Estado de uma das melhores malhas viárias do País, que permitem acesso
mais rápido aos principais centros de consumo do
País e aos portos para exportação e importação de
matérias-primas.
A arrancada começou em 1982, quando como
Governador do Estado, criei o Fomentar, um programa de incentivos fiscais para a industrialização e
que continua dando excelentes resultados sob o comando do Governador Maguito Vilela.
Goiás empresta 70 por cento às empresas do
ICMS devido, com 2,4 por cento de juros ao ano e
sem correção monetária. Naquela época havia apenas três distritos industriais em Goiás, hoje são 43,
em dfferentes fases de implantação.
Atualmente, grandes empresas já estão instaladas em território goiano, enquanto outras se preparam para. aproveitar as vantagens oferecidas não
só pelas facilidades fiscais, mas também pela excelente qualidade de vida proporcionada pela maioria.. •
das cidades goianas, especialmente Goiãnia, que a
revista Exame classifica como a segunda melhor capital para se investir.
Hoje, nós goianos, nos orgulhamos de ver implantadas ou em fase de implantação, em nosso Es-
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tado, empresas do porte da Nestlé, Ceva!, Parrnalat,
Perdigão a Arisco. "Até junho de 1996, mais de
1.000 projetos foram aprovados, diz a Revista 'Exa-.
me. Estão localizados praticamente todos no interior, facilitando assim a fixação do homem do campo
em suas regiões. E com a vantagem adicional de
equilibrar espacialmente o desenvolvimento. Apenas
os 50 maiores projetes 'Criaram 32,4 mil empregos
diretos. Os investimentos em alivo fixo já realizados
somam cerca de 600 milhões de reais. No total, estão previstos dois bilhões de reais~.
Outros economistas, como o Professor Wilson
Cano, do Instituto de Economia de São Paulo, revela
preocupação com uma tendência de reconcentração
da atividade econômica. "Do perfodo 1985/94, afirma, pode-se dizer que havia uma· "tendência" reconhecidamente desconcentradora entre 1970 e 1985.
Dada a gravidade com que São Paulo IÓi atingido
em momento mais duro da crise econõmico-financeira, que se verificou entre 1987 e 1990, esse proces1 so se·prolongou até 1990. Contudo, ela já não secoloca de forma tão clara se analisarmos os dados disponíveis do período 1990/94. Nele, enquanto a indústria de transformação do Brasil acumulou um
crescimento de 9,2 por cento, a de São Paulo superou-a, atingindo 10,5 por cento. Por pequena que
seja a dfferença entre esses números, ela poderia
estar revelando não só a inflexão do processo de
desconcentração, como talvez, o início de uma "suave" reconcentração".
Como Senador do Centro-Oeste e, em especial, de Goiás, preocupa-me essa constatação dos
ecOnomistas, pois a interiorização do desenvolvimento toma-se uma necessidade inadiável, até
como forma de promover uma melhoria nas condições de vida nos grandes centros urbanos, como já
tive oportunidade de salientar desta tribuna em pronunciamentos anteriores. Portanto, vem em boa
hora projeto de conversão que modffica a Medida
Provisória, que concede incentivos fiscais à instalação de indústrias do setor automotivo nas regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
A preocupação com os desn fveis regionais tem
sido quase uma unanimidade nesta Casa e eu quero
me juntar, aos nobres colegas, no alerta para os riscos de se aprofundar a concentração de renda nos
Estados mais desenvolvidos,
não forem adotadas
medidas urgentes para evitar a tendência de reconcentração constatada por alguns economistas.
O Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, ao anunciar seu plano de metas para os
próximos anos mostrou-se sensível ao problema dos
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desnfveis regionais, mas não se pode deixar levar
por pressões descabidas contra um projeto que apenas procura estimular os investimentos privados nos
Estados meoos desenvolvidos, através da concessão de incentivos fiscais, promovendo, desta forma,
a interiorização do desenvolvimento e restabelecendo a tendência de desconcentração da atividade
económica notada até o inicio desta década.
Não se pode aceitar que a renúncia fiscal
anual, que no ano passado chegou a 7,1 bilhões de
reais em todo País, continue excessivamente concentrada nos Estados mais desenvolvidos. Desse total, São Paulo é beneficiado com a renúncia fiscal de
4,2 bilhões de reais, contra apenas 300 milhões de
reais ·do ·Centro-Oeste, revelam dados apurados
pelo De!>utado ·José Carlos Aleluia; autor do projeto
de êonversão .da MP dos incentivos fiscais, o que
surpreendeu até mesmo ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, antes de tudo
vale lembrar o momento nacional em que se elaborou a Constituição Brasileira de 1988, especialmente
com relação aos aspectos trabalhados pelo Título .
VIII - Da Ordem Social -, ou seja, um momento vitorioso, sem dúvida, dentro do caminho da luta histórica deste País na busca de uma organização social e
politica que concretamente traduza um regime democrático.
• A Constituição declara que a ordem social tem
como base o primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça social", afirmou o nobre jurista
José Afonso da Silva. O Capttulo III, dentro deste Título, trata com grande realce "Da Educação, Da Cultura e do Desporto", confirmando o valor deste componente na formação de nossa sociedade. E aqui
lembramos outro grande mestre, o Prof. Anísio Teixeira, quando conceitua educação dizendo que "a
educação como processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana, e, por isso,
tem que ser comum a todos". Neste caso, enquanto
um serviço público essencial e tendo de ser acessi·
vel a todos, a oferta da educação terá de se constituir um dever do Poder Público, pois o setor privado
ate,~derá apenas àqueles que podem financiar seus
esttldos. Assim, somente o Estado poderá assumir a
universalização deste serviço, objetivando não aprofundar e fazer perpetuar as desigualdades e injustiças sociais.
No Capítulo III, normas essenciais para garantir e cumprir os objetivos da Ordem Social foram co-
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locados, no nosso entender, com muita felicidade e
pertinência, pois, se em 1988, o texto constitucional
. conseguiu acasalar as concePÇões já mencionadas,.
hoje continua a fazê-lo, em face dos reque!i_mentos
do mundo moderno e seus novos paradigmas com
relação à universalização e ampliação do conhecimento.
Que itens foram normalizados neste sentido,
no Capttulo III? Aqur cito apenas alguns, exemplificando o grau de dedicação que foi dado à educação
na Carta Magna de 88 e que agora votamos uma
das modificações encaminhadas:
Educação Infantil - ficando reconhecido institucionalmente a importância deste nível de formação como etapa específica e essencial da formação. humana, a partir da idéia de que a educação é um processo contínuo e se inicia desde o
nascimento;

Educação Média - a progressiva ~nil(ersali
zação da oferta deste tipo de educação, enquanto
' parte integrante e indispensável no bloco de conhecimentos básicos, tendo como núcleo comum
a educação geral, acrescidos dos princípios e
avanços científicos e tecnológicos. Da população
com 15 anos e mais, clientela potencial deste nível
i:ie educação, hoje, temos aproximadamente 85%
fora de qualquer alternativa educacional, daf a premência de se investir na oferta da Educação Média;
Profissionais da Educação - sobre este
quadro, um artigo da Constituição (Art. 206, inciso
V) que, com justiça, cuida especificamente de garantir que seja construída uma lei estabelecendo
plano de carreira, piso salarial profissional, forma
de ingresso e regime de trabalho;
Educação de nível universitário - o respeito e o apoio ao avanço do conhecimento definindo
a autonomia e a integração entre o ensino, a pes·
quisa e a extensão. Outra vez lembramos nosso
jurista ·José Afonso da Silva, quando comenta que
não poderia ser de outro modo, se esta Constituição "consagrou a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento, a
arte e o saber, como princípio basilar do ensino ...•;
Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores - extendeu-se a o!)rigatoriedade da educação fundamental pública e gratuita àqueles que
não tiveram ·acesso a esta no período em que estavam dentro da faixa etária, convencionalmente
estabelecida.
Enfim, este e outros itens, conquistas da sociedade e avanços do Estado, nos levam a tratar
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ORDEM DO DIA
com excessivo zelo qualquer mudança que se proponha no Capftulo III, no Tftulo VIII e em qualquer
Às15h30mln
outros item que tenha interface com estes em análi·
se. A PEC n• 30/96, traz mudanças fortes, acompa-1nhada de uma justificativa de que busca o aperfeiçoamento do estabelecido. Acreditamos que sim, e
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1996
queremos dar nossa contribuição.
(Em regime de urgêilcia, nos termos do
Confirmando este propósito chamamos a atenRequerimento n•. 788, de 1996)
..
.
ção para alguns pontos com i:ls quais não podemos
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Reconcordar sem uma discussão mais profunda, como
solução
n•
87,
de
1996
(apresentado
como conclupor exemplo:
são
do
Parecer
n•
471,
de
1996,
da
Comissão de
1) manutenção de um prazo com financiamenAssuntos
Econômicos),
que
autoriza
a Prefeitura
to especffico para a erradicação do analfabetismo. O
Municipal
de
São
Paulo
a
emitir,
mediante
ofertas
texto er:n exame diminui o estabelecido, hoje, na
públicas,
Letras
Financeiras
do
Tesouro
do
MunicíConstituiÇão;
pio de. São Paulo· LFTMSP, destinadas ao giro de
_ 2) definição de um percentual para garantir um
sua dfvida mobiliária vencfvel no segundo semestre
salário digno para os profissionais da educação (a
de 1996.
PEC se refere apenas aos docentes. Reconhece(Em fase de recebimento de emendas até o dia
mos todo valor que tem o docente e tudo faremos
4.9.96, ou até o encerramento da discussão, nos terpara elevar seu prestígio polftico e social, entretanto,
' mos do art. 235, 11, f, combinado com o art. 348 do
a educação também não pode dispensar dos outros
Regimento Interno)
profissionais da área para manter um serviço de
-2quafidade);
3) O conceito de educação básica Sejam os .
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
especialistas, sejam os docentes, sejam outros gruN° 76, DE 1996
pos organizados deste setor e de outros afins, como
(Em regime de urgência, nos termos do
o trabalho e mêsmo uma parte mais avançada do
Requerimento n• 848, de 1996)
setor produtivo, atualmente chegaram a um consenDiscussão, em turno único, do Projeto de Deso: a educação básica de que necessita nossa pocreto Legislativo n• 76, de 1996 (apresentado como
pulação significa todo perfodo de zero a 17 anos de
conclusão do Parecer n• 459, de 1996, Comissão de
idade e para os grupos •tora de faixa• que ainda não
Relações Exteriores e Defesa Nacional), que autoria receberam. Daf, lutamos para que o dever do Esza o despacho de tropa do Exército BrasJleiro para o
tado não pare nas quatro primeiras séries da educaexterior e a permanência de forças militares estranção fundamental e muitos menos exclua a educação
geiras em território nacional.
infantil e média. O Fundo de Valorização do Magistério que está sendo proposto, sem dúvida uma ini·
ciativa que deve ser apoiada em princfpio, peca pela
-3omissão destes dois nfveis de educação (infantil e
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1995
média).
(lnclufdo em Ordem do Dia,
Concluindo, queremos deixar claro que entennos termos do Recurso n°5, de 1996)
demos pertinente mudanças na Constituição que
permitam uma atualização, possibilitando, assim,
Votação, em turno único, do _!'rojeto de Lei do
sua correspondência com o movimento permanente
Senado n• 29, de 1995~de autqria do Senador
que faz a sociedade na direção de uma vida.melhnr..._ ___ .Edualdo Suplicyeciútros senhores'~nadores, que
mais justa e mais feliz. Exatamente com base neste
institui eleições diretas para os suplentes de candiprincípio propomos que se exámine sem pressa e
datos ao Senado Federal, tendo
!>.t
com muita dedicação a PEC n• 30/96 em discussão
Parecer sob n• 344, de 1996, da Comissão
neste plenário.
• de Constituição Justiça e Cidadania, contrá·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A Prerio, com voto vencido, em separado, do Senador Jefsidência designa para a Ordem do Dia da sessão
ferson Peres.
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às qua(Votação nominal, nos termos do Requerimentorze horas e trinta minutos, a seguinte:
to n• 861, de 1996)
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-4REQUERIMENTO N° 440, DÉ 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•

440, de 199õ, do Senador José Eduardo Outra, solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara n• 13, de 1991-Complementar (n•
223190-Complementar, na· Casa de origem), que
dispõe sobre a edição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências.
(Em virtude de adiamento)

-5RI:OUERIMENTO N° 751, DE 1996
_Votação, em turno único, do Requerimento n•
751 , de 1996, do Senador Antonio Carlos Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1996, de sua
autoria, que prolbe as instituições financeiras beneficiárias dé recursos oriundos do Programa de Estimulo à Restruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER de demitir pessoal sem justa causa e dá outras providências.

.
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SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1994
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 52,
de 1994 (n• 2.161/91, na Casa de origem), que dis-:
põe sobre o arquivamento e a eliminação de preces-:
sos judiciais findos, tendo
Parecer sob n• 443, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

-7REDAÇÂO FINAL DAS EMENDAS DO SENADO
AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°117, OE 1994
Discussão, em turno único, da redação final
(apresentada pela Comissão Diretora como conclusão de seu Parecer n" 444, de 1996), das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 117, de
1994 (n• 4.151/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos
do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967.

-aPROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 74,DE 1995
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Câmara n" 74, de 1995 (n• 3.838193, na Casa de ori-
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gem), que inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho que menciona, no Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob n• 148, de 1996, da Comissão
•
- de Serviços de Infra-Estrutura.
(Em virtude de adiamento)

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°145, DE 1995
Discussão, em tllmo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 145, de 1995 (n"121/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano
de Deêenvolvimento, aprovadas por ocasião das
reuniões anuais da Assembléia de Governadores do
Banco Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Da~r.. Sene'gal, no perfodo de 12 a 14 de maio de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n• 438, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-toPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 30, OE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1996 (n• 181195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda ao artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização lntE;>macional de Telecomunicações por Satélite
INTELSAT, de 20 de agosto de 1971, aprovada pela
XIX Reunião da Assembléia da Organização, em 26
de outubro de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n• 440, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-11PROJETO DE LEI DO SENADO N• 296, DE 1995
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 309, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 296, de 1995, de autoria da Senador
Júlio Campos, que attera dispositivos da Lei n•
6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o direito à participação em atividades de estágio, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador Laura Campos, em substituição à Comissão de Ec!ucação.
(Em virtude de adiamento)
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-12PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 1 , de 1996, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre o depósito legal das publicações de que trata, tendo
Pareceres favoráveis, sob n"s 436 e 437, de
1996, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e ·
- Diretora.

-13PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 1996...
Diseussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 74, de 1996, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a emitir 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,
tendo
Pareceres sob n"s 405 e 448, de 1996, da Co- .
missão
·
- de AssuntOs Econõmicos: 1° pronunciamento,
favorável, nos termos do Projeto de Resolução n•
74, de 1996, com voto contrário do Senador Esperidião Amin; 2" pronunciamento (sobre a Emenda o• 1
de Plenário), pela rejeição.

-14PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 18, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 18, de
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que acrescenta § 13 ao arl 14
da Constituição Federal, tendo
Parecer ~ontrário, sob n• 739, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Em virtude· de adiamento)

-15PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 57, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Const~uição n• 57, de
1995, de iniciativa do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que altera dispositivos consti-
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tucionais relativos aos limites máximos de idade
para a nomeação de magistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria compulsória do .servi•
dor público em geral, tendo .
.
· . Parecér favorável, sob n• 267, de 1996, da
missão
- de Constituição, JustiÇa e Cidadania.
(Eillvirtudede~di8Jllento)
, ·'''': ..
::: .. ·.'-16"''·

eo:.

.. PROjETO DE LEI DO SENADO
. N• 86, DE 1996
(lnclufdo em Ordem elo Dia nos·temios do
Requerimento n• 642, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1996, de
autoriá do Senador Joel de Hollanda, que concede
pensão ·especial aos dependentes das vftimas do
tratamento de hemodiálise no Instituto· de- Doenças
Renais de Caruaru, no Estado de Pernambuco.
(Dependendo de parecer da Comissão de Afr.
suntos Sociais) · ·

-17PROJETO DE LEI DO SENADO N2 88, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 637, de 1996)
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.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
-18!..
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 95, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 638, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1996, de
autOrii! 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.
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu·
cação)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência lembra, ainda. aos Srs. Senadores que está
convocada sessão extraordinária deliberativa a realizar-se amanhã, às dez horas, destinada à apreciação do Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada
mais havendo a tratar, está encenada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19h.)
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Ata da 129ª Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 29 de agosto de ~ 996
2ª

S~ssão

Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura

Presidência dos Srs: Renan Calheiros, Emi1ia Fernandes, Ney Súassuna
e Valmir Campelo.

As 10 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valâdares - Ademir Andrade - Artur da Távola Bello Parga :... Benedita da Silva .,.. Bernardo Cabral
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocfnio - Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro- Edison Lo-.
bão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emfiia
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Fernando Bezerra - Francelina Pereira Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena [ris Rezende --Jader Barbalho - João França João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro Josaphat Marinho -José Agripino -José BiancoJosé Bonifácio - José E. Outra - José Eduardo José Fogaça - José lgnácio - José R. Arruda José Sarney- José Serra- Lauro Campos- Lucidi o Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva -Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
- Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero
Jucá - Romeu Tuma -- Ronaldo C. Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio VilelaValmir Campelo - Waldeck Ornelas.
A SRA. PRESIDENTE (Emfiia Fernandes) -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.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO NO 864, DE 1996

1

Senhor Presidente,
l'lequeiro, nos termos regimentais, que o Requerimento n• 787, de 1996, de minha autoria, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora
do Expediente da sessão de 4 de setembro próximo
seja dedicado a homenagear os aUetas parao[fmP.icos, seja transformado em requerimento de Sessão
Especial, a realizar-se na mesma data.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996.Senadora Benedlta· da Silva - Senador José
Eduardo Outra - Senadora Marina Silva - Senador
Darcy Ribeiro- Senador AUhur da Távola- Senador Geraldo Melo - Senador José Agrlplno - Senador Antonio Carlos Magalhães- Senadora Emtlla Fernandes.
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) O requerimento que acaba de ser lido será submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 255, letra b do Regimento
Interno.
A Presidência comunica que a sessão especial em homenagem à Semana Nacional do
Jovem e ao Instituto Internacional da Juventude
para o Desenvolvimento, aprovada na sessão de

ontem, nos termos do Requerimento n• 849/96,
do Senador Valmir Campelo e outros Srs. Senadores, será realizada no dia 26 de setembro próximo, às 11h.
Há oradores inscritos.
- Concedo a palavra ao nobre Senador lris Rezende. S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o
seu discursa._
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, ontem reuniram-se no Auditório Nereu
Ramos, da Câmara dos Deputados, os microempresários deste País, em seminário presidido pelo De-
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putado Federal Sevcriano Cavalcante, integrante da
brava Bancada pemambucana.
Embora tivesse sido convidado a afi comparecer - o que- me honrou bastante - os debates da
sessão deliberativa do Senado não me permitiram lá
estar, para levar a esse importantfssimo segmento
da estrutura económica produtiva brasileira a minha
mensagem.
Por isso, venho a esta tribuna, nesta manhã,
para solidarizar-me com os microempresários de
nossa Pátria.
Sabemos bem que o desemprego não é um.
fato isolado, mas uma tragédia para milhões de lamOias e q!Je atinge também as mais avançadas economias do mundo.
_ No Brasil, o desemprego toma-se mais doloroso porque vem somar-se a um quadro já- bastante
.
grave de pobreza estrutural.
É consenso nacional, portanto, que o maior e
mais urgente desafio do Pafs neste momento é gerar emprego.
EsPecialistas em macroeconomia atribuem o
desemprego em massa a diversos fatores, com destaque para o processo de globalização, que tem levado as empresas a uma busca frenética de nfveis
cada vez mais-altos de produtividade.
Modernidade tecnológica tomou-se sinónimo
de sobrevivência e produtividade.
··
Certamente mais grave nos grandes centros industrializados, o drama do desemprego vem atingindo a população brasileira em todos os recantos do
território pátrio. Mas, se fazemos este alerta hoje,
não temos em vista a crftica gratuita ao atual Governo e à condução da sua política econõmica, que temos apoiado e lutado para que dê certo.
Já reconhecemos em outros pronunciamentos que o Plano Real deu considerável contribuição ao progresso social do Pafs, ao resgatar a estabilidade monetária e manter sob controle o perverso processo inflacionário que afligia toda a sociedade, especialmente aqueles mais sofridos, os
assalariados. ·
A questão é que o problema do desemprego
deixou de ser 59mente conseqüência de politicas
governamentais.

É preciso atentar para os seus desdobramentos, buscando-se a correção de rotas e a tomada
imediata de providências que promovam o crescimento económico com justiça social.
Isso significa que cabe a todos nós que temos
responsabilidade pela vida pública brasileira a busca
de alternativas que visem estancar e reverter esse
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perverso quadro social que aponta para um futuro
grave e ameaçador. A única forma realista de evitálo é a geração de oportunidades de trabalho para to-•
dos os brasileiros que se encontram no limiar da ex,
clusão social.
O problema é tanto mais grave quanto se tem
como certo que até o final desta década mais de 6
milhões de brasileiros estarão prontos para entrar no
mercadq de trabalho: E a se confirmarem as previsões de um crescimento do PIB de apenas 4% este
ano, não haverá persPectiva de solução para o desemprego, adverte o economista Edward Amadeo,
da PUC- Rio de Janeiro.
Apenas para manter o cenário aluai, o PIB precisaria crescer ao menos 6% ao ano.
É- por todo esse panorama que chamo a atenção para o papel das pequenas e microempresas,
com potências multiplicadoras de empregos.
No Brasil, contudo, os governantes têm demonstrado, não raro, muito mais pr~payão com
• os grandes conglomerados, ignorando um setor que
já responde por 54% do PIB nacional.
As micro e pequenas empresas representam
hoje no País uma força extraordinária: segundo dados do Sebrae, são mais de 4 milhões de unidades,
responsáveis por 60% da oferta de emprego no Bra. sil.
Esses. empresários vivem sufocados pelo mesmo tratamento adrrinistrativo, tributário, previdenciário e creditlcio imposto aos grandes conglomerados
financeiros, industriais ou comerciais. Como conse-

qüência, estatfsticas recentes mostram a grave situação em que vivem esses pequenos empreendimentos.
Em um ano, ocorreu, só em São Paulo, uma
queda de 28 mil empregos no setor e 63% dessas
empresas estão inadimplentes, sendo obrigadas a
recorrer ao sistema financeiro para tentar sobreviver.
E:sse cenário, que se estende a todos os segmentos de pequenas e microempresas, é suficientemente alarmante para exigir das autoridades competentes - entre as quais nos incluímos - medidas urgentes para eliminar os desvios de tratamento que
penalizam o setor e também o País.
Vaie lembrar que as nações mais afetadas pela
11 Guerra Mundial, como Japão, Alemanha e Itália,
encontraram o caminho da recuperação e do crescimento por intermédio da pequena empresa.
No infcio da década de 90, havia no Japão 6,5
milhões de pequenas e médias empresas, responsáveis por 80% da sua força de trabalho.
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Na Itália, elas representam 70"/o da indústria de
manufaturados e do total de empregos.
· ... ,··Na Alemanha chegam a 71%. ·
·· · Mesmo" nós Estados Unidos, empresas com
até 19 funcionários respondem por 50% das exportações; contra 7% daquelas com mais de 500 em· ·· ' • ·
. ·, ·
pregados; ' ... · ·
Engana-se, portanto, quem ainda pensa que o
problema do desemprego e do crescimento será solucionàdo por meio dos grandes investimentos industriais.
·
·.·' ·
Na verdade, a grande força geradora de empregos está n<tS micras e pequenas empresas, que
são mais ágeis e se ajustam com maior faciKdade às
flutuações de mercado.
· •
·'- Entretanló, ·no Bras1l, penalizadas pela burocracia e pelos pesados encargos sociais e fiscais, 80"/o
desses pequenos empreendimeritos morrem antes
de rompletar't.iril anO. ·. ·C.''." ·
" '' ·
· : Assim,· estima-Se que' mais de um milhão de
empre~ refugia'm-se na informalid<i.de oomo ·meio
~e sobrevivência, deixando de incorporar-se ao legít•mo processo de desenvolvimento econOmico do
Pars·;
·
·
· Temos, p,ortanto, que c<inferir ateriÇão e prioridade ao projeto de lei de iniciativa do Presidente e
nobre Senador José Samey, em tramitação na Câmara dos Deputados depois de aprovado pelo Senado Federal.
Segundo previsões do Sebrae, com a desoneração fiscal e as demais medidas previstas pelo
novo estatuto, as micros e pequenas empresas teriam condições de gerar de imediato ·cerca de 4
milhões de empregos, se cada uma delas em funcionamento hoje abrisse um único posto de trabalho.
Sabemos, porém, que aprovação desse importante projeto de lei, que estabelece, entre outras
vantagens, um regime tributário diferenciado, não
será capaz por si só de promover milagres..
É preciso, paralelamente, que se proporcionem
condições às micros e pequenas empresas de conquistar padrões elevados de qualidade e competitivi·
dade.
·
É preciso uma ·política governamental que
atente para o setor e que tenha como meta a descentra!ização do desenvolvirnerrto.
E preciso, urgentemerite, urna reforma agrária
que vá além da distribuição criteriosa de terra, assegurando, também, a fixação do homem no campo,
através de permanente assistência técnica e condi·
ções justas de remuneração.

a

Agosto de 1996

A propósito, a questão agrária é outro fator que

merece especial atenção. Ela estará fadada ao insucesso, se não eStiVer bem fundamentada com a rea-.
!idade agrfcola do País. .
.
<
· Dados do Ministério da Agricultura revelam que
no período 1985195 tivemos no campo uma pen:la de
· 7 milhões de hectares antes plantados com grãos.
Ou seja, de 44 milhões de hectares caímos no ano
passado para 31 milhões de hectares, o que significa urna pen:la de 700 mil'hectares por ano. Sete milhões de hectares a menos na agricultura significam
·menos um milhão de empregos no campo ou 100
mil· por ano,. somente pelo encolhimerrto do setor
agrfcola. Se, ao invés de reduzir, tivéssemos acrescido ao setor produtivo agrfcola 7 milhões de hectares, terfamos criado mais um milhão de empregos.
Quer dizer, perdemos um milhão de empregos e deixamos de gerar outro um milhão.
.
A situação, em termos.de oferta de.gtãos, não
se refletiu no abastecimento na mesma proporção
' porque os produtores introduziram métodos modernos de produção, propiciando um significativo ganho
de produtividade, compensando as perdas provocadas pela redução de área plantada.
Nós, brasileiros, temos condições de resolver o
quadro de miséria que assola o País, desde que sejam dadas condições ao setor produtivo de gerar
empregos.
O Brasil tem potencialidades para enfrentar o
desafio da globalização sem que isso signifique o
sacriffeio de seus trabalhadores. Basta boa vontade
e determinação para encoritrar alternativas que, necessariamente, passam pela pequena empresa e
pelo campo.
Os pequenos empresários, sejam nos centros urbanos ou no campo, precisam ter um tratamento ãrterenciado. Toma-se indispensável, ames de tudo, examinar a questão das garantias e dos juros para que
possam enfrentar os novos desafios do mercado.
Se não tornarmos providências já e agora, o
trágico quadro social que se avizinha poderá colocar
em risco todas as conquistas até aqui acumuladas
pelo Plano Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende,
o Sr. Emflia Fernandes, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Valmir Campe/o.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}- Com
base no art. 14, inciso li> letra a, do Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, por 5 minutos.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSOB-DF.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de fazer uma comunicação que julgo importante.
Faleceu, ontem, em Brasma, a grande atriz
brasileira Dulcina de Morais. O seu falecimento traz
a todos nós uma reflexão importante sobre os cami·
nhos e descaminhos da cultura brasileira nas úttimas
décadas.
·
Dulcina, que marcou época no teatro brasileiro
desde a década de 30, que fundou o Teatro Dulcina,
no Rio de Janeiro, a Escola Superior de Artes Cênicas e o Teatro Dulcina, em Brasma, faleceu, já aos
90 anos de idade, deixando marcada uma trajetória
de vida singular.
- Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
fazer eSte registro em meu nome pessoal, em nome
de todos os que acompanham a vida cultural brasileira, de todos os que aprenderam a admirar o trabalho de Dulcina de Morais no teatro brasileiro nesses
quase 7~ anos de atividade da grande atriz e, piincipalmente, em nome daqueles que reconhecem na
vida de Dulcina de Morais um exemplo de dedicação, de incentivo às novas gerações que se dedicaram ao teatro DO Brasil.
O falecimeoto de Dulcina de Morais, que eS1á
trazendo a Brasma grandes nomes do teatro brasileiro, grandes nomes da cultura brasileira, é um momento triste, mas é, ao mesmo tempo, um momento
de homenagem a essa grande mulher, que fez da
sua vida uma dedicação total ao incentivo à cultura
brasileira.
Sr. Presidente, o Teatro Dulcina, em Brasüia,
não existiria e esta Capital não seria, hoje, uma cidade tão rica em cultura, principalmente no que diz
respeito às artes cênicas, se Dulcina de Morais, já
com mais de 70 anos, não houvesse tido a coragem
de deixar o Rio de Janeiro para vir recomeçar uma
nova página importante da sua vida no teatro.
Sr. Presidente, registro aqui, em meu nome,
em nome de V. Ex', que preside esta sessão. e em
nome de toda a classe cultural brasileira, as mais
profundas homenagens de todos os brasilienses.
Gostaria tambéni de registrar nos Anais desia Casa
este nosso voto de pesar pelo falecimento da grande
atriz Dulcina de Morais.
Aproveito ainda para registrar que, por essas
coincidências da vida, há apenas dois dias fui procu~do pelo eminente Senador Bernardo Cabral, que
JUntava esforços nesta Casa, no sentido de que fi·
zéssemos uma ação política a fim de fortalecer exatamente a Faculdade Dulcina de Morais, que se de-
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áJCa à formação de novos valores na área do teatro
brasileiro. Mais do que nunca, com o falecimento de
Dulcina, o Senador Bernardo Cabral, eu e todos os·
que, nesta Casa, de alguma forma tenham um compromisso com a cultura brasileira, vamos unir esforços no sentido de que a Faculdade e o Teatio que
levam o nome da grande atriz, aqui em Brasilia, possam viver melhores momentos, possam ter a sua
complexa situação éconômica resolvida e, assim,
continuar prestando a Brasma e ao Brasil um grande
•
trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
S. Ex' dispõe de 20 minutos.
Jlc SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr"" e Srs. Senadores, de 20 a
23 de agosto realiza-se, em todo o Brasil, a Semana
· Nacional do Excepcional. Esse evento chama a
' atenção da sociedade para as questões· relacionadas às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência
Houve um tempo em que o excepcional era sínônimo de incapacidade, de inútil, de inferior. Pessoas que viam-se relegadas ao esquecimento, merecedoras de piedade e da compaixão dos chamados normais. Eram deficientes, como se jamais pudessem realizar-se como indMduos, como cidadãos.
Hoje, não encontramos mais deficientes, mas pessoas portadoras de deficiência. Essa expressão,
mais do que um jogo de palavras, demonstra uma
mudança de mentalidade. Está comprovado que as
pessoas exce~ionais, ou os portadores de deficiência, são, não apenas tão competentes como qualquer um, mas, em muitos casos, mais brilhantes e
talentosas que a maioria
A incidência de deficiências, resuttantes de defeitos congénitos, doenças, desnutrição, acidentes
ou outras causas, tem aumentado com maior rapidez do que a elCpansão dos serviços de saúde, educação e outros. De acordo com os dados do Banco
Mundial, de 1989, o percentual considerado aceitável de pessoas portadoras de deficiência nos países
desenvolvidos varia de 1,0% a 3,5% da população.
No Brasil, segundo estatísticas da Coordenadona Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência (COROE), as mais recentes progressões estatísticas estimam em 10% (dez porcento) o
percentual da população brasileira atingida por algum tipo de deficiência. Portanto, representam cerca
de 15 milhões de brasileiros. Se considerarmos que
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a maioria pertence a um núcleo familiar de, no mínimo, 3 pessoas, teremos algo em tomo de 30% de
brasileiros que, direta ou .indiretamente, convivem
com essa problemática.
· .. • As deficiências mentais são as de maior inci'
dência, atingindo a 5% da população. Em segundo
lugar vem as deficiências físicas, atingindo 2%. Depois, as deficiências auditivas com 1,5%. Em seguida, as deficiências múltiplas com 1,0% e, por fim, as
deficiências da visão, atingindo 0,5% dos brasileiros,
Portanto, a população de nosso pafs portadora de
deficiência apresenta o séguinte perfil: .
Deficientes mentais: 5%, ou cerca de 7.300.000
de pessoas;
. ' .
Deficientes físicos: 2% ou cerca de 2.900.000
de pessoas;
'·
Deficientes auditivos: 1,5% ou cerca de 2200.000
de pessoas;
'
..
· • ' DeficienteS múttiplos: ·1% ou cercá de 1.400.000
de pessoas;
; ~- .
.
· :. De!icientes visuais: 0,5% ou cercá de 700.000
de pessoas.'
.. ,•- '
·''''·
·' •·
É, portanto, com sentimento de justiça que
prestamos esta homenagem hoje aos portadores de
'·
deficiência
A questãõ social da qual resuttam essas estatísticas está marêada pelo preconceito e· caracterizase pela ausência de prevenção, de atendimento
adequado em saúde e educação, falta de inser:ção
no mercado de trabalho.
Esses números· revelam-nos o alarmante contingente de pessoas que vivem hoje uma-difícil realidade. Direitos básicos de cidadania, reivindicados
pela grande maioria da sociedade, são ainda inacessíveis para a maior parte desses brasileiros. Direitos
civis fundamentais, como o de ir e vir, não existem,
por exemplo, para a realidade dos deficientes ffsicos. o mesmo podemos dizer do acesso à justiça,
que até hoje não está voltada para a questão.
Quanto aos direitos politicos, podemos dizer
que é mínima \i porcentagem de deficientes que votará, nas próximas eleições, discriminados pelo preconceito dos que os consideram incapazes de escolher ou pela dificuldade de locomoção e de comunicação, muitas vezes intransponíveis.
Os direitos à cidadania e os direitos sociais
para os brasileiros em geral,ainda estão sendo construídos, mas é certo que para o deficiente ainda são
totalmente inexistente, como o acesso à saúde, à educação, ao trabalho e ao lazer, aspirações legítimas de
todo o brasileiro, mas que se encontra no campo do
imaginário para os portadores de deficiência.
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A cidadania do deficiente é duplamente usurpada: negamo-lhes as conquistas comuns a todo o
cidadão, ao mesmo tempo que lhes é negado o di-.
reito à igualdade, porque implica o respeito à {liferenças•
. · . Se prestarmos atenção aos números pesquisados, implica afirmar que, em cada município, em
cada estado da Federação, 10% de seus habitantes
são portadores de arguma deficiência e que essas
pessoas carecem da intervenção das autoridades e
de cada um de nós para terem assegurada a sua cidadania·
.. •. :Em luta constante pela sobrevivência, o deficiente· anseia freqüentar escolas públicas, utilizar
transportes públicos, ser atendido em hospitais públicos, lazer concursos públicos. Espera também poder cursar qualquer escola, andar em qualquer tipo
de transporte, lutar para obter emprego e pela competência profissional. São questão simples eomo es' tas que precisamos realizar para melhorar o cotidiano doS deficientes. · .
- O acesso à educação, por exemplo, é decisivo
na construção da cidadania. E, no entanto, o ato
simples de ir à escola não é tão simples assim quando se trata de pessoas deficientes. Desde a dificuldáéle de se locomover, pela inexistência de transporte adaptado, até a dificuldade das escolas tratarem o
deficiente de forma integrada, passando pelo embaraço do acesso físico a prédios cheios de barreiras arquitetõnicas. Tudo isso afasta o deficiente da
escola e acentua a sua segregação.
Na área da Saúde, quanta dificuldade em obter qualquer atendimento? Quantas barreiras para
uma adequada reabilitação? O mesmo pode-se dizer para o trabalho, para o esporte, para o lazer,
para o transporte e a comunicação. Para ter uma
vida normal,o deficiente tem lutar muito e mesmo
assim só poucos conseguem este objetivo.
A integração da pessoa portadora de deficiência evita sua dependência e marginalização,
que certamente recai sobre os custos sociais do
Governo e sobre a sociedade. Trazendo para a
economia o mundo da produção e do consumo a
incorporação de sua renda, tomaremos possível
aumentar o número de contribuintes, desonerando
os encargos previdenciários e assistenciais do Governo.
O trabalho de conscientização é essencial
para o resgate da cidadania dos deficientes. Está
nas mãos de cada um de nós, governo e sociedade,
construir essa possibilidade, abrir os caminhos que
levem à sua integração.
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Segundo a ex-Presidenta da COROE, Teresa
Costa D Amarai, dez (1 O) pontos básicos são essenciais para integração do deficiente:
1. Prevenir deficiências através da incorporação aos serviços de saúde, de ações voHadas para a
preverição, bem como um eficiente atendimento pré,
peri e pós-natal, um sistema de imunização apropriado, um serviço de socorro a acidentados adequado. RessaHe-se que essas atividades estarão
sendo desenvolvidas por ações básicas de serviços
de saúde adequadamente estruturados.
2. Abrir os serviços de saúde rotineiros para a
atenção ao deficiente, além do atendimento adequado às suas necessidades de saúde especfficas.
3. Possibilitar a prestação de atendimento a
criaRças deficientes nas creches, dando atenção
adicional às suas especificidades, evitando a segregação dos serviços especiais. Começa-se, assim,
desde cedo, a integrar quando for possível prevenir.
4. Viabilizar a matricula e o atendimento educacional.de deficientes nas escolas comuns, garantindo edúcação especial integrada, única opção para
construir a base da cidadania do deficiente.
5. Apoiar a profissionalização do deficiente em
estabelecimentos comuns ou em instituições, abrindo
caminho para ã inserção profissional do defiCiente.
6. Promover o emprego do deficiente em em,
presas públicas e privadas, derrubando preconceitos
quanto à sua produtividade.
7. Providenciar a adaptação dos transportes
coletivos, resultando na garantia para o deficiente do
direito básico de ir e vir.
8. Remoção das barreiras arquitetõnicas em locais públicos e construção de prédios acessíveis.
9. Formação de recursos humanos que possam atender aos diferentes graus e formas de necessidades especiais do deficiente.
1O. Apoiar as entidades de deficientes em suas
reivindicações, através de projetes integrados.
É hora de acreditar que, para os portadores de
deficiência, a diversidade e a convivência com respeito às diferenças, tomou o lugar da segregação,
tomando possível encontrar meios para ccnstruir
sua integração . .Não é possível aceitarmos mais a
discriminação e o isolamento que o preconceito impõe. Ou será que a nossa sociedade e o Estado brasileiro continuarão a tratar o portador de deficiência
como "não-<:idadão"?

00519

O Sr. Bemardo Cabral - Lembro-me de V. Ex"
quando Constituinte. Daí por que relata urna das conquistas da nossa Constituição, ccnquistas essas que.
contribuíram de forma decisiva Àquela altura, V. Ex"
d'IZia o que nós outros registrávamos e concofdávamos de que,lamentavelmente, o deficiente em nosso
Pais é tratado como se fosse urna pessoa à margem
da sociedade, como se ela não pudesse mais contribuir com nenhuma experiência No entanto, nos chamados países do Primeiro Mmdo, nós vemos, assistimos, não só o carinho mas tarrbérn a assistência que
se dá a esse deficiente. Seja nos transportes públicos,
seja nas vias de acesso, enfim, hoje, no Brasil, começa .a haver um simples engatinhar nesse sentido. Temos que reconhecer que, no passado, V. Ex" foi uma
das fig!lras baluartes em busca dessas conquistas. Só
ousei interrompê-la, nobre Senadora Benedita da Silva, para fazer justiça ao seu trabalho, que vejo agora
confirmadO nessa sua atuação. Tal atuação abre um
leque para o defiCiente bem como para o menor de
' rua, para a infância abandonada, para a velhicti esquecida De modo que, a minha interrupção tem o objetivo
de cumprimentar V. Ex".
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex" que, certamente, acrescentará o
meu discurso. V. Ex" é conhecedor não apenas do
ineu esforço pessoal mas também do dos nossos
Pares na Assembléia Nacional Constituinte que,com
precisão, trabalharam no sentido de pudéssemos
garantir igualdade de direitos aos portadores deficientes no trabalho. V. Ex", como Relator, por várias
vezes, teve que enfrentar nas discussões aqueles
que o apoiavam, e até mesmo os que deixavam de
apoiá-lo. Isso \)COrreu por interesses que achavam
perfeitamente naturais, com o quais não concordamos. No entanto, V. Ex",ccmo Relator da Constituição, foi firme ao inserir em seu relatório esses direitos: locomoção, acesso e facilidades. Isso é importantíssimo. Sabemos que a nossa arquitetura sofre
sem eSses conhecimentos. As nossas arquiteturas
são para os chamados normais. Não há preocupação quanto aos deficientes. E as dificuldades de
acesso têm impedido, evidentemente, até que alguns com condições económicas de aHo nível não
possam morar em determinados lugares, porque a
arquitetura não lhes oferece essas facilidades.

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V.Ex"
um aparte?

Mas V. EX" sensível a isso garantiu na Constituição brasileira essa proteção, competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tal direito está inserido no art. 23, inciso 11.

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Com muito
prazer, nobre Senador.

Ora, temos que dar proteção, integração social,
nessa legislação concorrente do Art. 24, XIV. Já o
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Estatuto da Criança e do Adolescente, no § 1° do
art. ·11 assegura a esses adolescentes portadores
de deficiência atendimento especializado.
Portanto, Senador Bernardo Cabral, é com justiça que venho a esta tribuna, não apenas para lembrar o que temos na no.ssa Constüuição corno direito
aos portadores de deficiência ffsica mas também
para lembrar ao Senado Federal que tal direüo é da
competência da União, dos Estados e dos Municípios, e que temos que fazer cumprir a Constituição
sob pena de marginalizarmos 15 milhões de brasileiros, envolvendo mais de 30 milhões que tratam diretamente desta questão e que sofrem por falta de
aplicação • das medidas importantes e justas que
reza a Constituição brasileira.
~ Po$nto, é importante que este Senado se manifeste e dê prioridade à referida matéria, pois diz
respeito ao indivíduo pura e simplesmente; deve merecer de nossa paite a atenção que dispensamos
aos chamados assuntos. relevantes como a economia,.a reforma agrária, o sistema nacional de saúde,
o sistemà nacional de educação. Apesar de ser aparentemente menor é majoritariamente a grandeza de
uma. individualidade que num colativo formaram 15
milhões de deficientes ffsicos, que devem ser lembrados na nossa posição política, nos nossos discursos, nas nossas denúncias e na aplicação dos recursos públicos.
A questão da integração das pessoas portadoras de necessidades especiais deve estar na ordem
do dia, deve ser palavra de ordem. As leis brasileiras
não deixam margem de dúvidas quanto a essa prioridade. A Constituição Federal é rica em referências
aos portadores de deficiência. Nada menos do que 9
(nove) artigos, parágrafos e incisos sobre os deficientes, tais como:
1. Admissão em cargos e empregos públicos
(art. 37, VIII)
2. Assistência (art. 227, § 12 , 11)
3. Benefício mensal, assistência social (art.
203,V)
4. Ensino especializado (art. 208, III)
5. Habilitação e reabilitação; assistência social
(art. 203, IV)
6. Igualdade de direitos no trabalho (art. 72,

XXXI)
7 . Locomoção e acesso - facilidades: normas
(art. 227, § 2" e art. 244)
8. Proteção; competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, 11)
Proteção e integração social - legislação concorrente (art. 24, XIV).
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Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, no
parágrafo 1• do artigo 11, assegura que: A criança e ·
o adolescente portadores de deficiência receberão.
,
atendimento especializado.
No entanto, existem hoje milhões de brasileiros buscando sua cidadania Por isso, a democracia no Brasil estará concretizada no m emento em
que a questão social tiver espaço prioritário nos
governos, sem a divisão cidadão e não-cidadão,
cidadãos de primeira ctàsse e cidadãos de segunda classe. Os 15 milhões de brasileiros portadores
de deficiência não querem misericórdia, mas respeito. Não querem caridade, mas justiça Não clamam por privilégios, mas exigem os direitos que
lhes são negados.
Quero aqui deixar registrado o Projeto de Lei
n• 131/95, de minha autoria, que "Dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais", proposta que reconhece como meio legal de comunicação e expre~o a
Língua Brasileira de Sinais ou outros recursos de ex' pressão a ela associados. Este projeto foi apresentado graças ao empenho e dedicação de associações, lingüistas... e por meio dele expresso meu compromisso com os portadores de deficiência de nosso
País.
· Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. BERNARDO CABRAL {PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, os que
convivem com a Ordem dos Advogados do Brasil
sabem que a cada dois anos essa grande instituição
realiza a sua conferência nacional. E geralmente a
elas acorrem milhares de advogados. Ali, discutemse as teses mais variadas, os instantes mais difíceis
por que passa o País, dependendo da quadra política em·que ele se encontra, e o que é mais interessante, aponta caminhos e indica soluções para a
nossa tradição jurídica, para o primado do Direüo.
Quem se recorda do Estado Novo, que foi do
ano de 1937 a 1945, sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil teve urna atuação marcante na queda da ditadura. Foi tão notável essa atuação que,
quando o País saiu da excepcionalidade ins!Hucional
para o reordenamento consttlucional, o único órgão
convidado para a posse do então Presidente José
Unhares foi a Ordem dos Advogados do Brasil.
No próximo domingo, na Cidade de Fortaleza,
será realizada a 16• Conferência Nacional dos Advo-

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

gados, que terá a sua abertura oficial, exatamente,

às 19h:30min., e a seguir, até quinta-feira, dia 5 de
setembro, ali serão discutidos os mais variados assuntos dentro de uma temática que tomou o norl)E!
"Direito, Advocacia e Mudanças•.
O atual Presidente nacional da OAB já foi
membro desta Casa, o Senador Emando Uchôa
Uma, e tem desempenhado o seu papel de Presidente com muito mais dificuldade do que aqueles
que estavam na época da ditadura, porque a Ordem
dos Advogados do Brasil só cresce na repressão
aguda, quando o Estado de Direito está marginalizado. Quando o País volta aos trilhos constitucionais, é
preciso que o seu Presidente tenha uma atuação
que deixe a Instituição na ardência como entidade
civiLrespeitada, admirada e, como sempre, líder dos
vários segmentos.
. Lembro-me, Sr. Presidente, e quero fazer um
registro que é apenas biográficO, e não um auto-elogio, que, dos cargos que desempenhei, e acho que
na minha biografia há pelos menos dois dos quais é
difícil haver repetição - o de Relator de uma Assembléia Nacional Constituinte e o de Ministro da Justiça
-, ao longo de minha vida, o que mais me honrou foi
ter sido Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos AdvogadÕS do Brasil. Naquela altura, o nosso
tema era a justiça social. Exatamente no ano de
1982, mal assumia eu a Presidência da OAB, explodiu a bomba do Riocentro, num trabalho, segundo
se soube mais tarde, oriundo dos porões de quem
detinha o comando do poder.
Hoje, decorridos 14 anos, vejo na temática que
o Presidente Emruido Uchoa Uma traz para o seu
Estado natal, para a Cidade de Fortaleza, além dos
melhores e mais credenciados juristas brasileiros,
uma plêiade de juristas estrangeiros, que eu não me
furto de registrar nos Anais do Senado.
No dia 2, por exemplo, segunda-feira, na parte
da manhã, dois juristas, um alemão, o professor
Friedrich Müller, e outro português, o professor Boaventura de Souza Santos, abordarão, o primeiro,
Fundamentos AlUais da Democracia: Cidadania e
Participação; e o segundo, A Crise dos Paradigmas
e o Futuro do Sócialismo.
Mas não fica ai, Sr. Presidente. Já na parte da
tarde, sob o tema Políticas Públicas e Distribuição
da Renda, o professor Dieter Grimm, da Alemanha,
é mais um dos conferencistas trazidos ao nosso
País. Fazendo companhia, na parte da tarde, e abordando o tema Pluralismo Jurídico, o professor espanhol Nicolás López Galera. E, logo a seguir, encerrando a parte da tarde, um jurista italiano que é co-
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nhecido de muitos políticos que aqui se encontram,
o professor Giovanni Bertinguer.
Vejam V. Ex"s que, além desses, temos ainda:·
o professor Mário Gabriel Losano, da Itália, que vai
abordar Informática e Simplificação ProcesslJíll. Temos um grande jurista alemão,· o professor Wolf
Paul, que é da Universidade de Frankfurt, pessoa
que conheço pessoalmente, amplamente dedicada
ao constitucionalismó brasileiro, porque faz o estudo
comparativo entre os Direitos Constitucionais da Ale•
.
·
manha e do Brasil.
E depois, Sr. Presidente, temos um bãtonnler
francês, o maítre Bernard Vatier, que vai discorrer
sobre o Advogado no Contexto da União Européia.
E, ao final, já tratando do tema A Função do Juiz na
Sociedade em Mudança, teremos o professor argentino Eugênio Raul Zaffaroni.
Ora, uma conferência desta natureza há de
consciência jurídica da Nação de que
despertar
, não é possível vivermos em uma democraçia sem
que Estado de Direito esteja funcionando a plenos
pulmões.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex",
.eminente Senador Ramez Tebet, que um dia tive a
ventura de conhecer chefiando a OAB de Mato
Grosso.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Bernardo Ca- "'"
bral, eu não posso realmente perder a oportunidade
de vê-lo na tribuna saudando, por que não dizer, os
advogados do Brasil. V. Ex" acabou de afirmar que,
entre tantos cargos que ocupou, entre tantos títulos
que detém, o cjue mais o honra é o de ter sido Presi·
dente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso bem demonstra que antes de V.
Ex" ser o homem público de inegáveis qualidades
que é, sem dúvida alguma é o advogado de pé,
sempre na defesa das grandes causas, é o advogado integrado à sua classe. Por isso mesmo, hoje, na
tribuna, faz menção a mais uma conferência realizada pelos advogados brasileiros, com a presença de
eminentes advogados e juristas de outros países.
Sou daqueles que, sem desmerecer as outras profissões, consideram que os advogados são os que
mais têm dado a sua parcela de contribuição ao fortalecimento dos ideais democráticos, à defesa da
soberania nacional, das liberdades públicas. Os advogados são os que mais lutam, são eles a verdadeira
trincheira - vamos assim dizer- da defesa dos interesses da nacionalidade. Por isso, V. Ex" não perde a
oportunidade, advÓgado que é, de ocupar esta tribuna,

a

o
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nesta manhã, no Senado, para realçar e chamar a
atenção do Pafs para a XVI Conferência Nacional
dos Advogados, que será realizada em Fortaleza
CUmprimento-não o Senador; prefiro cumprimentar,
nesta hora, o advogado Bernardo Cabral. Eu colocaria uma vírgula na sua biografia, e diria: Bernardo
Cabral, sempre advogado, porque V. Ex" acabou de
CQ!lfessar, e acredito que este é não o título, mas a
verdadeira vocação de V. Ex". Muno obrigado.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Tãó logo responda ao eminente Senador Ramez Tebet, darei o
aparte a V. ~. Senador Pedro Simon.
Nobre Senador Ramez Tebet. V.~ tem razão._Vejp no plenário várias profissões liberais diferentes. Por exemplo: o engenheiro é, sem dúvida ai·
guma, o cidadão que detém a profissão para a construção do teto onde vamos morar. E logo adiante o
arqutteto, que é aquele que faz a decoração desse
edifício. I;; mais à direita, o médico, que é o homem
que cons-egue garantir a vida para que o cidadão
more no prédio construído pelo engenheiro e decorado pelo arquiteto.
Mas observe bem, eminente Senador Ramez
Tebet. que se o médico consegue dar a vida, não há
nada que a dignifique tanto quanto a liberdade. E
esta só nós, advogados, somos capazes de conquistar para que os demais, que são seqüência, que
são, portanto, acessórios que seguem a sorte do
principal, possam desfrutar.
De modo que V. Ex" acertou em cheio. Eu tenho sido, quero ser e serei sempre advogado.
Ouço V. Ex", Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Eu diria também, com
toda a sinceridade, que, se de todos os títulos que
tem V. Ex"- e são muitos- o que mais o orgulha é
ter sido Presidente da OAB nacional; de todos os títulos que V. Ex" já teve, e são imensos, o que mais
respeito é o de Presidente da OAB. E eu dir-lhe-ia
até, com uma ponta de mágoa, que, na minha vida,
que foi longa, se há um ressentimento meu, pessoal,
é que desde que assumi a vida política, como Deputado - e um ano depois veio a Revolução (diga-se
golpe de Estado} -, tive que assumir o comando da
vida partidária, e por isso aluei, durante todo esse
tempo, ao lado tanto dos Presidentes da OAB do Rio
Grande do Sul como do Presidente da OAB nacional, assim corno V. Ex", mas não pude participar porque minha a missão era outra - desse trabalho
extraordinário que fez a OAB. Olhando para trás,
para aquelas horas difíceis e dramáticas que atravessamos, não há dúvida de que vamos sentir a presença da OAB, a presença de V. Ex• e do seu traba-
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lho. Podemos respeitar, claro, os médicos, os engenheiros, corno diz V. Ex", todas as profissões. Mas,
pelo caráter da função que exercemos, pela respon- •
sabilidade que temos, é preciso dizer que foi importante o desempenho da OAB. Feficito V. E~ por
chamar a atenção para a próxima Conferência Nacional da OAB em Fortaleza. E atrevo-me a dizer veja V. Ex" que é um atrevimento: a OAB teve um
grande papel na hora do arbítrio, na hora da violência, na hora da ãrtadú~ e teve_ uma presença permanente na hora do restabeleamento da democracia. A OAB também teve um grande papel na CPI do
lmpeachment, e eu, que participei da coordenação
da referida CPI com o Senador Eduardo Suplicy e
outros, posso dizê-lo. lembro-me quando fui à OAB
falar com o sucessor de V. Ex" e com o Presidente
da Associação Brasileira de Imprensa, para que os
dois assinassem o documento que deu infcio ao processo de impeachment, a nível oficial, pois tinham
sido os escolhidos em nome da sociedade brasileira.
Foram escolhidos depois de uma análise -que fize'mos e que nos levou à conclusão de que eram as
duas pessoas indicadas: o Presidente da OAB, pelo
signifocado, pela credibilidade daquele órgão, e o
Presidente da ABI, pelo nome do seu representante,
pelo que essa associação significa em seus 100
anos na vida brasileira. Ali, a OAB teve um grande
desempenho. Agora, pergunta-se: nesta hora, o que
lazer? Digo-lhe com toda a sinceridade: não tenho
autoridade, nem tampouco credibiiidade para comparecer a uma conferência como essa. Mas V. Ex"
estará presente e atrevo-me a dizer que a OAB, da
mesma maneira que esteve presente no que tange à
luta pela liberdade- bato no peito e digo: mea culpa
-, ela estava com a razão quando queria a Constituinte exclusivamente. À época, não dei importância,
embora fosse fl!.vorável. Vejo como as coisas seriam
dfferentes, como a OAB estava certa no momento
em que propôs uma Constituinte exclusiva para elaborar a Constttuição. Creio que, hoje, a OAB tem
que definir o seu papel para os próximos dois anos,
porque a sua participação é importante. Uma das
questões que deveria abordar é o combate à impunidade, porque isso é uma vergonha, principalmente
em relação aos grandes, à classe politica, aos corruptos com 'c' maiúsculo neste Pafs. Defender, por
exemplo, a obrigatoriedade não digo de uma justiça
política, como temos a jusliça eleitoral e a trabalhista, mas um rito sumário, a fim de que o juiz, o promotor, o delegado de polícia, o Tribunal e o Supremo Tribunal Federal dessem prioridade absoluta a
qualquer inquérito l<~ito contra um Senador, um Deputado ou um Vereador, que deveria ser decidido
com prazo imediato. O corrupto devolveria o dinheiro
e iria para a cadeia ou, então, limparia o seu nome.
Dever-se-ia lazer de tudo para que não ocorresse a
impunidade escandalosa, imoral e indecente, onde
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se fala mal de um e outro; um é cdrrupto, e o outro
não. Mas o povo nivela por baixo, porque não se
busca a verdade. Creio que a OAB deveria auxiliar
nesse aspec;to, teria que participar do debate em termos do momento em que estamos vivendo. Estou
com muito medo, nobre Senador, vou à tribuna hoje
protestar, pois quero saber em nome de quem o Sr.
Fernando Henrique Cardoso foi assunto de uma
pesquisa de lbope. Quem pagou para se saber se o
povo quer reeleição ou não ou para se ter informação dos índices de popularidade do Sr. Lula, do Sr.
Fernando Henrique, do Sr. Maluf ou do Sr. ttamar?
Quero saber de onde veio essa idéia! A troco de que
o Governo usa o dinheiro da coisa pública para fazer
uma campanha? Eu, que sou favorável à reeleição,
já estou pensando duas vezes a esse respeito. Antes de haver reeleição, o Governo já usa a máquina
de úma rl!aneira imoral para fazer o que está fazendo! Creio que se a OAB colocasse o seu prestígio e
a sua credibilidade em termos da .ética, da moral e
da decência, seria um grande trabalho. Alguns dizem: "A OAB tem que ficar calma. Quando vier uma
nova dúvida, uma nova insurreição, um novo perigo
para a liberdade, ela tem que aparecer". Discordo.
Penso que a OAB cumpriu a sua parte. A liberdade
e a democracia estão aí, mas ela pode avançar o sinal dentro da ética e da moralidade. Meus cumprimentos a V. Ex", porque V. Ex" tem o respeito da
Nação. Foi um Deputado brilhante, foi cassado de
uma maneira injusta e indecorosa. Exerceu a sua
missão, foi adiante. Participou de um Governo o qual
afastamos por corrupção, mas não foi encontrada
uma vírgula que envolvesse a sua dignidade, o seu
caráter e a sua seriedade. E, na condição de Senador da República, vem V. Ex" a esta Casa desempenhar, com o mesmo vigor e com a mesma desenvoltura, o seu papel. O meu abraço, o meu carinho e
até um pouquinho de "inveja cristã" por V. Ex" poder
dizer: "Fui Presidente da OAB. É o título que mais
me orgulha". Concordo com V. Ex", e a mim me orgulha muito ser seu amigo, ex-Presidente da OAB.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Pedro Simon, V. Ex" tem a facilidade de instilar, nos
seus companheiros admiradores, o sentimento da
emoção.
Parte da sua intervenção já completou o meu
discurso. O que eu pretendia fazer, ao longo dele, V.
Ex" fez e, por certo, com mais brilho, não tenho a menor dúvida em proclamar, porém com a mesma emoção que eu o faria, dónde se conciui- V. Ex" que é advogado - que o melhor título que se poderia dar a um
advogado é o de "cirurgião plástico do fato". V. Ex"
acaba de comprovar as minhas palavras.
Citarei um fato apenas para relembrar. Quando
Relator da Assembléia Nacional Constituinte, eu
acolhia a emenda - hoje é Texto Constitucional -
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que defendia a tese de que o advogado é indispensável à Justiça. Um Constituinte aparteou-me para
dizer que também deveriam ser incluídos o enge-.
nheiro, o médico, o dentista, enfim, todos eram essenciais. E fez uma catilinária contra os advogaç!os.
Eu lhe disse em resposta: 'V. Ex• me lembra os
grandes ditadores, que, quando apeados, vão à busca dos advogados para fazer a sua defesa•.
Consegui aprol(ar a emen9a, eminente Senador Pedro Simon, mostrando exatamente isto: não
se pode imaginar, num E!stado que se quer democrático e, portanto, Estado de Direito, que se faça
isso sem a presença de uma instituição do nível da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Já que V. Ex" lembrou Barbosa Uma Sobrinho,
quero registrar um fato, para que fique nos Anais da
Casa: quando ele era Presidente da ABI e eu, Presidente da OAB, vínhamos tomar parte da Comissão
dos Direitos e Defesa da Pessoa Humana, que lunçionava no Ministério da Justiça. Muitas vezes, só
, pela voz de ambos, conseguiam encontrar" ecà as
queixas, as reclamações daqueles que eram presos,
torturados e mutUados. E sempre nós, os portadores
desses ecos, éramos derrubados, vencidos, mas
não convencidos.
Vou encerrar, Sr. Presidente, sei que V. Ex" está
a me advertir sobre o tempo. Assim sendo, não uttrapassarei 2 minutos para concluir, fique certo disso.
Senador Pedro Simon, ao mencionar a XVI
Conferência Nacional dos Advogados, eu não poderia deixar de dizer que o tema "Impunidade" será
abordado. Consta do ternário: Direito, Advocacia e
Mudança.
Lembro aqui aqueles que se foram, que hoje
estão presentes na nossa saudade, grandes advogados como Sobral Pinto - quem não se lembra,
quem não o homenageia?! -, Haroldo Valadão, Seabra Fagundes, José Ribeiro de Castro Filho, que foi
o primeiro a dar o pontapé na porta da ditadura para
abrir ao povo brasileiro a clareira que se fez depois
com os Presidentes que o substituíram.
Quando registro essa 16" Conferência Nacional dos~ Advogados, quando trago para a tribuna
do Senado os meus cumprimentos a todos os advogados que pelo País afora defendem os direitos
e interesses dos seus clientes às vezes com tantas dificuldades; quando ocupo a tribuna para saudar o Presidente Emando Uchôa Lima, não faço
senão aquilo que dizia ao comoçc :: y~e V. E:-'
acerto;.J com abr . .:luta
semp~re Advog<.do.
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·
tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal-
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Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência,· que é ocupada pelo Sr.
Ney-Suassuna; suplente de Secretário.
O SR •.PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião.
O SR, ROBERTO. REQUJÃO (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, exponho,
.de forma sucinta e rápida, algumas Sérias preocupações que alimento em relação a lei do JCMS e em
relação ao meu Estado•..
O E~!E!do do Paraná, .que deiXei como Governador em uma situação invejável, com uma folha de
paQ<~mento que oscüava entre 58 a .60o/o, está praticaniênte quebrado. A folha de pagamento do Estado, segundo a Secretária da Fazenda, neste mês de
agosto de 1996, con.some 97% dà . receita líquida
disponível. O Estado :... repito - está absolutamente
quebrado. Mesmo assr'ni,· dedica-se· a aventuras de
marketíÕg, como a atl'!lção de empresas automobilísticas.
··
Como investimento prometidÓ, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, é de US$500 milhões, o
Governador levou a Rénáult para Curítiba. Trata-se de
um gasto dÉ!. US$300 milhões em Pàrticipação diréta
através de compra de ações e de US$200 milhões em
infra-estrutura - alerta-nos· o mesmo jornal- para que
dentro de cinco anos a fábrica ofereça mil e quinhentos empregos; mas não aos paranaenses, aos curi1ibanos, e sim aos operários demitidos pela indústria Metal
Mecânica do ABC Paulista. A Chevrolet tem uma programação de demissão de 14.800 funcionários que, já
treinados, certamente serão absorvidos se a indústria
Renault se consolidar.
O Paraná investe ~ão só na indústria Renaut,
mas também na sua rede de revendas em todo Brasil. Trata-se de uma rede de reven!fas comandada
na França pelo grupo privado Cohen Levi, que se
associa à Renault estatal.
A minha preocupação se dá exatamente pelo
fato de que, ao lado desse marketlng, ocorre a demissão de dois mil trabalhadores ao longo dos últimos dois anos da empresa que produz tratares, a
Ford New Holland, de propriedade da Fia! hoje. E o
Governo não toma nenhuma providência para impedir a derrocada da empresa de tratares. Essa empresa subsistia de forma eficiente mediante a execução de um programa chamado "panela cheia" em
que o Estado concedia aos agricultores financiamentos para insumos, para tratares, com equivalência
em produto- o produto era o milho.
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O programa foi encenado. A Ford New Holland
esfá fechando, enquanto o governo anuncia investimentos da ordem de US$500 milhões para uma fan-·
· tasia automobilística Por que fantasia? Porque a indústria automobilística cresceu 60% no Brasil desde
o Plano Real, mas a indústria de autopeças cresceu
apenas 1O%: Isso demonstra com clareza - esses
dados sao oficiais - que estamos importando insumos para montagem",de automóveis. Estamos realizando o lucro das grandes fábricas no Brasil e o desenvoMmento lá fora.
Agora, o Paraná concorda com a reforma da
legislação do ICMS promovida pelo nosso Ministro
Kandir, o arrnênio do nosso Presidente. Cá entre
nós, Srs. Senadores, arrnênio por armênio, prefiro o
nosso," o Fernando Gasparian, nacionalista, e não
esse arrnênio que tem passagem pela equipe da Zélia, daquela rapaziada que morava na Academia de
Tênis e tinha as suas contas pagas pelo"saudoso
1 PC Farias.
O Estado do Paraná concorda com todas as
moálficações do ICMS, sem refletir, sem projetar os
efeitos no Muro; concorda apenas porque não tem
caixa para pagar o décimo terceiro salário dos funcionários. A provisão já foi consumida, e a folha de
pagamento leva 97"/o da receita líquida corrente
disponível. O Governo do Paraná deixa de refletir
que a exoneração do ICMS sobre produtos semiindustrializados é um estímulo à desindustrialização ao Estado do Paraná. Por quê? Porque quem
vier a industrializar o produto agrícola -somos um
Estado agroindustrial - vai ter que pagar ICMS,
mas quem exportar o produto semi-industrializado,
quase primário, quase ln natura será exonerado
do imposto.
Não tenho dúvida alguma de que o Brasil não
deve tributar exportações. Mas as coisas têm que
ser feitas com cuidado e com inteligência; devem ser
feitas levando em consideração os interesses do
Brasil. O Governo, ao mesmo tempo em que pretende vender empresas à sua moda, a preço vil, como
vendeu a Companhia Vale do Rio Doce e a Light,
exonera o JCMS das exportações de minérios.
Alguns governadores de Estado, como o do
~ Paraná, fascinados pela possibilidade de receberem
o que em linguagem policial chama-se de alpiste,
jabá, jabaculê, dinheiro para as suas despesas, descuram do futuro dos seus Estados. Os Estados que
dependem da extração de minérios, perdendo o
ICMS, têm um futuro comprometido. E também não
sei como fica a conversa do Governo Federal, de
que vai regulamentar, cobrar royaltles e cobrar im.
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postos na ampliação da extração de· minério brasileiro pela privatização.
São paradoxos a que nem o filósofo Miguel de
Unamuno daria forma; são paradoxos ininteligfveis
que só seriam inteligíveis talvez pela cabeça brilhante do nosso Presidente da República. São inalcançáveis para a minha singela inteligência como para a
de todas as pessoas que se preocupam com o Brasil. Desindustrialização através da exoneração de
ICMS de produtos básicos e uma promessa de indenização absoluta e rigorosamente ridfcula.
O Sr. Pedro Simon -Permite V. Ex" um apar·
te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o
aparte ao nobre Senador Pedro Simon, com todo
prazer.
O si. Pedro Simon - O discurso de V. Ex" é
da maior importância. Nobre Senador, ontem o lfder
do PT retirou o projeto da Vale do Rio Doce, porque
o Senado da República -o projeto tramitou durante
um ano;. não votou. Pretendia S. Ex", na carona do
projeto, aproveitar a oportunidade e fazer entendi·
mento com os Governadores. Esse projeto chegou
na Câmara Federal na terça-feira e ontem foi vota·
do. Ontem mesmo veio para esta Casa. Hoje, nós,
que já havíamos tomado a decisão de nos reunirmos
apenas na semana de 1O de setembro, já estamos
correndo o risco de termos que mudar de planos.
Por quê Porque ele é urgente. Trata-se, portanto, de
um projeto em relação ao qual não houve estudo,
não houve análise. E mais: a matéria a que ele se
refere foi debatida na Constituinte. Foram liberados
dos impostos os produtos industrializados destinados à exportação. Mas houve um longo debate do
qual o Senhor Fernando Henrique Cardoso participou. E os semi-elaborados não toram liberados à exportação por uma argumento muito simples: porque
exportar sarni-elaborados é exportar mão-de-obra;
quer dizer, se se exporta o couro, deixa de se exportar o calçado; se se exporta o lingote de ferro, deixa
de se exportar o laminado, de se exportar o produto
acabado. De uma hora para outra, porque as exportações estão perdendo para as importações, vão
mudar tudo issó? Vamos exportar matéria prima e
deixar a industrialização, e os Estados vão receber
como recompensa uma interrogação? Quanto é que,
nesses três meses, o Estado perdeu em ICMS? E o
Governo diz que vai dar uma compensação em títulos? E vamos votar essa matéria correndo? Acho um
absurdo, acho que se este Senado aprovar, hoje à
tarde, essa urgência, será um ato sem explicação.
Não votamos a Vale do Rio Doce, saímos, fugimos
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da nossa responsabilidade e agora vamos votar,
correndo, um projeto sobre o qual tenho as maiores
dúvidas. Com toda a sinceridade, custa a quem?.
Mas como há interesse, Sr. Senador, é o que acontece: As medidas de proteção aos bancos, as tailfas
bancárias são feitas por medida provisória, e está
provado que nem se necessita medida provisória,
porque este Congresso aqui está de cabeça baixa
para o Executivo. Mas quando· quer vota, como a
Câmara votou, ontem, em .24 horas. E acho que este
Senado vai votar na próxima semana, correndo, em
prazo menor que uma semana, as medidas que o
Governo quer. Então ele tem a medida provisória, o
que é um escândalo, porque é um abuso, porque
este Congresso é tão humilhado, tão espezinhado,
aceita·tanto o amém do Poder Executivo que não
precisa sequer de medida provisória. Mas formulo o
meu protesto, porque acho um absurdo. Não se
sabe qual será a compensação! .Quanto é que os
, Estados vão perder? O que significa isso parà os
Estados; o que a Nação vai perder? Vale a pena exportar sarni-elaborado ou não? Sei que a Constituinte debateu longamente esse assunto; foram meses
de discussão. Depois do debate, posto a voto, com
os votos dos Srs. Mário Covas e Fernando Henrique
Car!loso, aprovou-se que produto industrializado
não pagaria imposto de importação, mas o sarni-elaborado sim, e por quê? Para fazer com que a matéria-prima fique aqui, ou seja, para não importarmos,
repito, calçados e produtos industrializados após termos exportado couro e barras de rrinério de ferro. Não
há sentido em mudarmos esse dispositivo sem um
maior critério. Perdoe-me, mas não posso concordar.
O SR. ROBERTO REQUJÃO - Senador Pedro
Simon, é exatamente essa a minha preocupação.
Governadores ftébeis, débeis, incompetentes, sem
caixa para pagar o 13", dependendo de empréstimo
externo para realizar suas fantasias, empréstimos
que s_ó podem surgir com autorização do Banco
Central, estão anuindo com essa proposta rigorosamente irreftetida e vendida como a panacéia da tomada do desenvolvimento, mas que não resiste a
uma análise séria. A exoneração de impostos dos
semi-industrializados é a regressão do Brasil à condição de Pafs agropastoril dos anos anteriores ·ao
Juscelino Kubitschek, ao nacional desenvolvimentismo dos anos 50, mas essa ilusão é vendida com insistência pela imprensa nacional.
No pacote há algumas medidas extremamente
singelas que poderiam ser tomadas por meio de portaria do Ministro da Fazenda. Por exemplo, o JCMS
creditado nas operações do comércio e da indústria.
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Não precisamos de lei especial para isso. Na primeira semana de meu governo no Estado do Paraná,
admiti que o comércio e a indústria creditassem o
ICMS nas Stlas operaÇões e admiti também que o
ICMS sobre os bens de·capital fosse creditado em
beneffcio · da indústria,'oU· ·da sociedade comercial
que operasse no Estado. Para isso não precisei de
nenhuma fantasia e rigorosamente não· precisei de
nenhuma urgência.
·.•.. ·. ··:· ·• '-•
· ::•;
O fundamental nesse processo é que estamos
acedendo, sob a esperança de uma compensação e
com esse jabaculê de adiantamento aceito por governadores flébeis que querem resolver o caixa do
fim do ano; R$500 milhões que se travestem no alpiste, no favor fácil, no preço da irresponsabilidade
que..Se consubstanciou na anuência dos governadores e impeliu a Câmara. Federal a votar, irrefletidamente, um projeto que poderia, se rnelhor estudado,
ser interessante para o Pafs. ·
•· . " · ·
Não tenho nenhuma- dúvida .a respeito de que
não devçmos exportar impostos. Ninguém está interessado em comprar impostos brasileiros. Mas faltará dinheiro para a saúde, para a educação, para as
funções básicas do Estado e, no .futuro, quem vai
pagar essa conta é o contribuinte, porque ela será
objeto de aumento de impostos estaduais e munici. pais, sem a menór sombra de dúvida.
Senador Pedro Simon, conversava eu com V.
Ex", ontem, sobre uma iniciativa, uma sugestão do
Osiris Lopes de emendar esse projeto, viabilizando,
pelo menos, uma maneira automática de os Estados
serem indenizados pelos prejuízos. E essa maneira
seria introduzir no projeto de lei uma emenda que
desse a autorização para que o contribuinte, tendo
pago e recolhido ao Estado o ICMS da exportação,
pudesse compensá-lo contra qualquer tributo federal. Acabaríamos com a·barganha, com o balcão de
negócios. Acabarfamos com o passeio do dinheiro,
com a transferência e resolveríamos de uma vez por
todas esse processo.
Agora, por que esses débeis e flébeis Governadores que anuíram a essa proposta que prejudica
o futuro dos seus Estados não negociaram com o
Governo Federal uma reforma fiscal de verdade?
Por que o Governo Federal não reduz o IPI? Por que
reduzir o ICMS? Por que não trabalha com o Imposto de Renda? E para isso ele não precisa sequer de
lei, basta uma portaria do Ministro da Fazenda. Estamos sendo iludidos e, mais uma vez, esse coraçãozinho liberal que bate no peito do Senado da República, vai homologar as intenções do Ministro da Fazenda.
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O Sr. Pedro Simon- Só quero dizer a V. Ex"
que a emenda está pronta, e ambos assinarem:>s
para entregá-la no momento oportuno.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Perfeita{l1ente.
Esse coração liberal do Senado Federal bate,
como batia o coração do idealista Adam Smith, mas
bate também na mesma forma com que bate o coração do Milton Friedman. Não estamos prestando a
devida atenção ao fúturo do PaTs, ao desemprego.
Estamos nessa ilusão do aumento da exportação de
produto primário e da abertura de espaços para algumas indústrias de tecnologia avançada garantida
pela Lei de Patentes. Estamos definitivamente comprometendo um modelo harmônico de desenvolvimento econômico no País que garanta emprego
para maiorias; estamos aprofundando o fosso e entrando na aventura. de financiar um aparente processo de desenvolvimento à custa da venda de· miné,
rios e da abertura irreftetida.
Não sei se é o caso de não se votar o ICMS,
mas é, seguramente, o caso de não cedermos à urgência do projeto dos portos parados; e de o Senado, se necessário, corrigir esse projeto e mandá-lo
de volta para Câmara, porque dois ou três dias a
mais são muifo pouco diante do comprometimento
do futuro do Pafs e da economia de nosscs Estados.
Era do que eu tinha a dizer Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, gostaria de saber se temos quorum para votar o Código
de Trãnsito? ·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Ainda
não temos quorum e permanecemos aguardando,
cumprindo a lista de oradores.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar gostaria de registrar a posição da Bancada do
Partido dos Trabalhadores contrária à tentativa de
se conceder urgência a esse projeto de ICMS.
Estamos no Senado da República, que é a
Casa que representa a Federação, e uma matéria
que terá repercussão sobre os Estados merece desta Casa um aprofundamento inclusive maior do que
aquele que houve na Câmara, porque representamos a Federação.
o S(. Pedro Simon - A Câmara não teve nenhum. Na Câmara entrou num dia e saiu no outro.

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Não, Sena·
.dor Pedro Simon. O projeto foi apresentado pelo então Deputado Antônio Kandir, quando ainda era Deputado.
O Sr. Pedro Simon -Esse arreglo que foi feito
começou na Câmara.
O JOSÉ EDUARDO OUTRA - Exatamente,
ele teve um start há uns 15 dias. Entendo que até a
Câmara pode fazer isso em razão da sua função institucional, mas o Senado não.
Não somos contra pelo fato de se transformar
a semana que vem em delil:>erativa, o que não estava programado anteriormente. Se for deliberativa, viremos, como, aliás, viremos independentemente de
ser deliberativa ou não.

-o Sr. Pedro Simon -Viremos para discutir o
projeto sem urgência. Vamos discutir nas comissões, vamos debater, vamos analisar. É uma boa idéia
vir discutir semana que vem, mas sem a urgência.
Vamos chamar os Governadores.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - (Faz
soar a campainha)
O Sr. Pedro Simon- Presidente, qual é o problema? O Senador José Eduardo Outra estâ me
dando um parfe.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O seu
parte não havia sido solicitado e Mesa tem que cumprir o Regimento. Desculpe-me.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o
aparte a V. Ex".
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" fique tranqiÍilo
que o orador sabe se defender. Nobre Senador José
Eduardo Outra, não há problema algum. Vamos fazer, é uma bela idéia. Depois, pode parecer que os
Senadores não querem- Vir semana que vem. Viremos semana que vem e faremos uma reunião convocando os Governadores. Vamos trazer também o
Secretário da Fazenda, os constituintes, o Sr. Mário
Covas, que era o Relator dessa matéria na Constituinte a fim de discutirmos. Por que na Constituinte
de 88 votaram no sentido de os produtos industrializado não pagarem impostos e os semi-elaborados
pagarem? O debate é que os industrializados não
devem exportar impostos e os semi-elaborados devem ficar aqui para não se exportar o couro. O couro
fica aqui para exportar calçados, que é mão-de-obra.
Por que o Governo está mudando? Por que querem
agarrar o Estado para que este fique "amarrado" ao
Governo Federal. Por que o Governo não paga a
Prefeitura? Já aconteceu assim. No passado, antes
da Constituinte, os semi-elaborados podiam ser ex-
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portados sem impostos. Mas o que acontecia? O
ICMS era pago e seu valor representava crédito
para ser descontado dos impostos federais. Assim, •
se os Lfderes querem debater a matéria na próxima
semana, vamos fazê-lo, mas· sem urgência. Vanios
chamar os Governadores, os representantes do seter financeiro, o Secretário da Fazenda e vamos debater a matéria, mas urgência para votar, acho um
escândalo. O projeto ·de V. Ex" tramitou durante um
ano e não foi votado. De repente, querem votar em
24 horas um projeto dessa natureza.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concordo
plenamente, Senador Pedro Simon, e gostaria de
alertar os Srs. Governadores para o seguinte: quando fazemos cn1icas ao modelo neolibera~ não se trata apenas da utilização de palavras de ordem, de retórica. Esse é o resultado do modelo neoliberal. Ele
acaba com os Estados nacionais e com a Federação, e não dá para os Srs. Governadores co_nti'l.ua' rem apoiando as medidas do Executivo, que sempre
vão càntra a Federação e os interesses dos Estados
-temos, como elcemplo, o caso do Fundo de Estabilização Fiscal e, agora, do ICMS - para, depois, procurarem o Governo e receberem algumas migalhas,
como aconteceu no rateio do dinheiro da Vale do
Rio Doce.
Por falar ém Vale do Rio Doce, é exatamente
sobre isso que gostaria de falar hoje. Já justifiquei,
ontem, a retirada do meu projeto, que, quando apresentado, foi desvirtuado, já que tinha o objetivo puro
e simples de estabelecer se o Congresso queria ou
não se manifestar, e não sobre o rateio dos recursos. Mas, ontem, na discussão, recebi apelos do Líder do PMDB" de voltar atrás na retirada. Prestei
muita atenção no pronunciamento do Senador José
Fogaça, quando dizia que a Bacada do PMDB tendia a ir por um caminho no sentido de o Congresso
ter esse poder.
Em função disso estou apresentando hoje um
novo projeto que, a meu ver, não dá margem a
substitutivos para barganhar recursos ou migalhas
para os Estados. Ele simplesmente restabelece o
original da Lei 8.031, oriunda do Congresso Nacional. O artigo foi inclufdo no projeto de conversão, segundo informações do Senador Humberto Lucena,
por consenso no Congresso Nacional, com a concordância da üderança do Governo Fernando Collor
e depois vetado pelo mesmo Presidente.
Na discussão do meu projeto anterior, havia
questionamentos do tipo: "mas, se depender da autorização do Congresso, ele poderá ficar dois, três,
quatro anos discutindo, o que atrasará a privatiza-
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ção'. Mas se deixássemos continuar a tramitação do
projeto anterior e tentássemos apresentar emendas
para corrigir essa' questão, iria atrasar ainda mais,
porque a alternativa que se tinha· ontem era a de
aprovar o substitutivo do Senador Vilson Kleinübing,
no sentido de modificar o projeto. Como se tratava
do substitutivo, haveria o turno suplementar. Entre o
primeiro turno e o turno suplementar poderiam ser
apresentadas emendas; caso isso acontecesse, as
emendas teriam que percorrer a mesma via crucls
que o projeto original percorreu, que é passar nas
Comissões de Assuntos Económicos, Constituição,
Justiça e Cidadania, Infra-Estrutura e etc.
Em função das ponderações da maior Bancada
desta Casa, a Bancada do PMDB, que ouvi ontem,
esto!i apresentando este projeto, que reestabelece o
artigo vetado em 1990, antigo arl 12, que diz o seguinte:
· ·,. '
'Dentro do prazo de· 60'dias, a contar
da pubficação no Diário Oficial da União do
edital referido no arl 11 desta Lei, o Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, ccim tramitação em regime de urgência,
poderá excluir a empresa, objeto do Edital
do Prpgrama Nacional de Desestatização,
ou detei]'Tlinar providências condicionantes
da desestatização que poderão se constituir,
inclusive, em alterações nas condições especificadas no Edital. •
E isso vale para qualquer empresa, não só
para a Vale. Portanto, a meu ver é um projeto que
recoloca o trem nos trilhos, recoloca a discussão
que tive intenção de colocar quando apresentei o
projeto, ou seja, que o Congresso Nacional vai se
posicionar ou não sobre a privatização da Vale do
Rio Doce como de outras, caso haja interesse. Diz
o artigo que o Congresso poderá, através de um ·
projeto de decreto legislativo, que tramita em regime de urgência, excluir a empresa da privatização.
Corrige, portanto, o caráter inócuo que eu alertava
em relação ao Substitutivo do Senador Vilson Kleinübing, porque o Substitutivo dizia que o Executivo iria remeter para o Senado, com 30 dias de antecedência, uma cópia do edital. Como, possivelmente, o edital sairá em outubro, esse prazo já
não será cumprido, porque o projeto teria que ir
ainda para a Câmara.
Considerando, inclusive, os pronunciamentos
dos Senadores da Bancada do maior Partido desta
Casa, em havendo interesse dos mesmos, esse projeto poderá ter uma tramitação mais rápida do que
teria uma emenda ao projeto anterior porque, corno
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já disse anteriormente, a emenda teria que percorrer
todas as comissões. Este projeto poderá ir apenas
para uma ou duas comissões -não sei se à Comis-.
são de Constituição, Justiça e Cidadania ou à Comissão de Assuntos Económicos - ambas presididas por Parlamentares do PMDB. O Projeto não retira o poder do Executivo de incluir empresas na desestatização, não atrasa o processo, mas resguarda
o direito do Congres~ - se este assim entender de retirar empresas da privatização.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex" um
aparte?
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pois não.
Ouço, pela ordem, o aparte do nobre Senador Humberto Lucena e, em seguida, o aparte do nobre Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Humberto Lucena'- Nobre-Senador, eu
gostaria
apenas de lembrar a V. Ex" que, conforme
1
foi colocado, ontem, aqui, pelo nobre Senador José
Fogaça, por iniciativa minha e de S. Ex", na reunião
da Bancada do PMDB, era justamente este o caminho que nós estávamos propondo ao nosso Partido,
à nossa Bancada no Senado: restabelecer o dispositivo que aprovamos no Congresso, por ocasião do
projeto de lei de conversão da MP da privatização
no Governo Collor, que justamente permite que o
Congresso, através de um decreto legislativo, no
prazo de 60 dias após a publicação do edital de privatização de uma determinada empresa, possa rever não só a avaliação corno outros aspectos do processo de privatização. Nós pensávamos e pensamos, pelo menos é o meu ponto de vista, que um
projeto como esse é mais abrangente porque não
diz respeito apenas à privatização da Vale do Rio
Doce, mas à privatização de qualquer empresa estatal que venha a estar em curso. Desde já, V. Ex"
conta com o meu apoio dentro da Bancada do
PMDB ·para continuar lutando- por essa iniciativa. Já
era minha intenção e do Senador José Fogaça apresentar um projeto semelhante ao que V. Ex" está
apresentando.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senador Humberto Lucena, fico muito satisfeito. Gostaria de registrar, inclusive, que a iniciativa
desse projeto foi inspirada, corno disse anteriormente, nos pronunciamentos de Senadores da Bancada
do PMDB no debate de ontem. Através de um outro
projeto, como já disse anteriormente, poderá tramitar
até mais rápido que uma emenda àquele projeto anterior.
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Sr. Lúcio Alcântara- Pennite V. Ex" um

aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o
aparte ao noôre Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Gostaria de dizer
que o projeto de V. Ex" tem uma abrangência
muito maior e dá ao Congresso esse poder de,
se achar conveniente, sustar o processo de pri·
vatização de qualquer empresa que o Governo
esteja desejando alienar, se o Congresso entender que não é de interesse nacional essa alienação. Segundo, é para comentar as noticias da
imprensa de hoje, a propósito da sessão de ontem, que às áreas do Ministério da Fazenda estariam exultantes com a iniciativa de V. Ex• que
retirÕu o .projeto, porque eram absolutamente
contrárias a essa divisão de recursos para distribuir entre os Estados. Para quem acompanhou a
sessão de ontem, esteve presente, ao ler as notrelas de hoje, não fica muito claro que, na verdade, a retirada do projeto de V. Ex" foi um protesto, um ato de revolta, de rebeldia contra um
desvio que se queria imprimir a sua idéia original. Então, que fique bem claro que a iniciativa
de V. Ex• foi visando preservar a sua concepção
- com a qual estou solidário ·, em relação à
questão da Vale do Rio Doce. Aparentemente,
haveria pelas notícias uma contradição no seio
do próprio governo quanto à destinaÇão desses
recursos decorrentes dessa privatização; uma
vez que a Fazenda estaria agora contente com o
fato de que estava dispensada de fazer essa redistribuição de recursos entre os Estados. O
que, de resto, era uma iniciativa com a qual eu
não poderia nunca concordar, seja porque, em
princípio, sou contra a privatização da Vale do
Rio Doce, seja pelo fato de que a Vale do Rio
Doce não é companhia pertencente a estado tal
ou qual. A Vale é uma companhia nacional, uma
companhia do Brasil. E pergunto mais: se se diz
que a privatização da Vale do Rio Doce vai ensejar a entrada de outros grupos privados, que
vai dinamizar a économia e acelerar a_ atividade
mineradora, que vai criar novos empregos, que
vai permitir investimento porque a Vale não tem
recurso para investir, então, para que distribuir
esse dinheiro entre os Estados? Eles vão ganhar
muito mais; porque vêm muito mais coisas, mais
emprego, mais dinheiro. Esse dinheiro teria que,
se fosse o caso, ser redistribuído com o Brasil. A
União é que teria que fazer essa distribuição em
projetes estratégicos nacionais e não de interes-
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se dos Estados; até porque eles já receberam durante anos e anos um fundo administrado pela Vale,
que resultou em estradas, hospitais, escolas, recu- •
peração do meio ambiente e assim por dia~te. ~ra
isso, Senador José Eduardo Outra, quequenaagregarao discursod~ V. Ex•.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA- Muito obrigado, Senador Lúcio Alcântara. O aparte de V. Ex"
me dá a oportunidade de fazer um comentário, também, sobre uma parte da cobertura da Imprensa. A
minha ação parlamentar não se move pelo fato de
agradar ou desagradar esse ou aquele setor do Governo, ela se move...
O Sr. Geraldo Melo - Senador José Eduardo
Outra. permite V. Ex" um aparte? Gostaria de fazer
um comentário em tomo do aparte do Senador Lúcio
Alcántara.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Pois não.
o Sr. Geraldo Melo- Além dos argumentos
apresentados pelo Senador Lúcio Alcântará, resta
'ainda ·considerar o seguinte:, os Estados que querem
se habilitar ao recebimento desses recursos, a credencial que eles apresentam é a de sediarem atividades da Vale do Rio Doce; como se, ao ser privatizada, a Vale do Rio Doce fosse sair desses Estados
e eles fossem ter algum tipo de prejufzo. A Vale do
. Rio Doce, aquilo que pertence à União é patrimônio
do povo brasileiro e de nenhum Estado em particular. É curioso que se considere válido o argumento
que foi apresentado por alguns Estados, quando na
realidade, ocorrendo a privatização, carreiam-se
cursos para Estados que já têm a Vale do Rio Doce,
recursos que pertencem a toda sociedade. E, depois
que receberem esses recursos, a Vale do Rio Doce
continuará funcionando nesses Estados, oferecendo
à estrutura econõmica de cada um os mesmos benefícios econõmicos que oferece hoje. Na realidade,
reforço os comentários do Senador Lúcio Alcântara
e agradeço a oportunidade do aparte.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, nobre Senador Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A
Mesa pede que os apartes sejam breves, pois o
tempo de V. Ex' está esgotado.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Ramez Tebet - Senador José Eduardo
Outra, ontem não tive oportunidade de cumprimentálo pelo gesto. Não entro no mérito do seu projeto,
mas louvo o gesto, que foi inteligente. O gesto foi o

re-
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de quem, tendo consciência da idéia que defendia,
resolveu não fazer com que essa idéia, defendida
com tanto ardor - porque é com ardor mesmo que
Ex" vem -sendo contra a privatização da Vale -,
servisse inclusive para aquilo que entendo não ser
bom para a federação brasileira. Precisamos adquirir consciência da unidade federativa do País e,
portanto, não podem os Estados ficar a discutir ou
a pleitear maiores benesses para si em detrimento
de unidades menos favorecidas da Federação. É
preciso haver consciência nacional, é preciso haver planos de desenvolvimento regional, é preciso
distribuir os benetrcios entre as unidades mais pobres e mais necessitadas desta Nação. Vou conclui~ o meu breve aparte, 1:0flfessando a minha
saudade do ideal de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que procuroy interiorizar o desenvolvimento
do Brasil.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, nobre Senador Ramez Tebel
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o
aparte ao nobre Senador Pedro Simon.

v:

O Sr. P.edro Simon - Quero felicitar V ...!õx"
pelo esforço, pelo trabalho, pela tranqüilidade com
que enfrentou toda essa caminhada. Hoje é um dia
de pesar para o Senado Federal. Ontem, na minha
opinião, foi um dia de luto para o Senado. O projeto
de V. Ex" levou mais de um ano e as lideranças que
me desculpem, mas não dá para dizer que foi pressão do Governo. O que houve foi falta de competên- ·
cia do Senado Federal. É dramático dizer isso. É
verdade que a maioria do Governo usou expediente,
que nos congressos do mundo inteiro é o expediente
da minoria, de boicotar. de impedir. Mas nós somos
os responsáveis. Desde aquela votação, há quase
um ano, em agosto do ano passado, quando as lideranças do Governo assumiram o compromisso de
que o adiamento seria por 20 dias; um ano depois,
fiZeram usar o. projeto de V. Ex" para fazer o arreglo
dos governadores em cima dele. Não se discute a
Vale do Rio Doce; tampouco se quer entrar no mérito, se é importante ou não a privatização. Se na privatização é importante privatizar como quer o Governo, ou deixar como se fosse um cartório, como se
fosse uma Embrapa do subsolo mineral, a autorização para dar a concessão e a prorrogação de pesquisa. V. Ex" retirou o projeto. Quem assistiu à televisão, quem leu alguns jornais, ontem, viu que a vitória foi do Governo. V. Ex" retirou o projeto porque
seria derrotado. Na verdade, V. Ex" teve um gesto
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de grandeza. Derrotado foi o Congresso Nacional,
derrotados foram os Líderes, derrotados fomos nós,
porque, num projeto dessa natureza, não tivemos acoragem de dizer sim ou não. Isso é dramático. Que
se vote, que se tenha a coragem de votar a favor ou
contra, mas não votar é cruel. Vem V. Ex" e apresenta um novo projeto. Em tese, ministros e alguns
senadores do PMDB vieram, agora, falar comigo
que foi uma pena V; Ex" ter retirado o projeto. Segundo S. Ex"s, esta é a emenda do substitutivo que
eles iriam apresentar ao seu projeto. Por isso, vai
começar tudo de novo. Ora, estou vendo os Líderes
se movimentando para fazer uma sessão na semana que vem; que dêem urgência também ao projeto
de V; Ex", que se vote a mesma urgência ao projeto
de V. Ex", porque, se quiserem, dá para votar. Mas
como sei que não o querem, não vão fazê-lo.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"
um aparte?
· • ··
.O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Obrigado,
Senador Pedro Simon.

Concedo o apa\fe ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. Eu pediria a V. Ex" que fosse breve, pois o
nosso Presidente já está alertando para o tempo que
está esgotado.
O Sr. Eduardo Suplicy - O Presidente John
Kennedy escreveu um livro, que se tomou extremamente conhecido sobre os perfis de coragem, enfocando exatamente os momentos em que na sua vida
de Senador, ou mesmo ao longo da história do Senado americano, ele observava momentos em que
Senadores tomavam decisões de grande coragem e
que mereciam·o respeito de todo o povo norte-americano. Relembro isso, prezado Líder do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, aqui, no Senado,
José Eduardo Outra, porque avalio que V. Ex• ontem
tomou uma decisão de grande coragem, de clareza
política, de descortino. V. Ex" aqui ganhou o respeito
de todo o Senado e da opinião pública brasileira,
respaldado por sua história como geólogo, funcionário - agora, em licença - da Vale do Rio Doce, que
tão bem compreende o valor da Companhia Vale do
Rio Doce como património deste País. Com isso,
quis permitir, abrir a oportunidade ao Congresso Nacional para uma maior legitimidade sobre a decisão
de privatizar ou não a CVRD. O Governo que aqui
tem uma maioria confortável deveria ver no seu projeto a oportunidade de legitimar a sua decisão. V.
Ex" em todas as ocasiões sempre disse que quem
fosse a favor da privatização, poderia votar sim;
quem não o fosse, poderia votar "não". Então, tal de-
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..cisão simplesmente engrandeceria o Congresso
Nacional. E diante dos procedimentos que ocorreram em tomo do seu projeto, V. Ex', em um ato de
coragem, de descortino político, ontem, resolveu
requerer a retirada do projeto. Cumprimento-o,
porque, nessa sua atitude, V. Ex' mostra as razões pelas quais o povo de Sergipe o elegeu Senador. Com esse gesto, V. Ex", como líder do Partido
dos Trabalhadores, honra também o nosso Partido.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Eu gostaria de comentar sobre o que o Senador Lúciq Alcântara aludiu. Refiro-me à cobertura
da imprensa no assunto. Quero registrar que a minha_ ação parlamentar não se move no sentido de
agradar ou ·desagradar a equipe económica do
Governo. Sou contra a privatização da Vale do Rio
Doce; a equipe económica é a favor. Agora, vendida a VRD, sou contra essa proposta de rateio entre os Estados, assim como a equipe económica
do Governo. E sou de um Estado onde a Vale do
Rio Doce alua, sou de um Estado merecedor de
algumas lentilhas desse prato - receberíamos 2%,
ou seja, R$40 milhões, o que significa menos da
metade do empréstimo feito recentemente pela
Caixa Económica aos Estados. Refiro-me àquele
FMI dos Estados aprovado aqui. Essa é a minha
posição.
Concluindo, Sr. Presidente, com relação ao
comentário do Senador Pedro Simon de que Parlamentares do PMDB estariam lamentando o fato
de eu ter retirado o projeto de ontem, esclareço
que isso pode ter ocorrido porque o projeto por
mim apresentado é exatamente a emenda que seria
apresentada por eles. Estou querendo demonstrar
que esse projeto, em função do Regimento do Senado, pode ter uma tramitação mais rápida do que
uma emenda àquele projeto. Como este passou por
três Comissões, a emenda obrigatoriamente obedeceria a mesma tramitação, ao passo que o projeto
por mim apresentado pode passar apenas pela Comissão de Assuntos Económicos e vir direto para o
plenário.
Esclareço ainda que não faço questão de ter a
paternidade desse projeto. Se a bancada do PMDB
se propõe a apresentar um projeto nessa linha. retiro
o meu e o apoiarei. A minha intenção é que o Congresso se manifeste sobre esse assunto.
Apelo aos membros do PMDB que são Presidentes das Comissões onde o projeto tramitará, que
lhe dêem a necessária celeridade, porque ele ainda
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dará oportunidade - não entendo que tudo está perdido- ao Senado para se manifestar sobre o mérito,
ou seja, dizer se a Vale deve ser privatizada. Esse
projeto da forma como está não dará margem a Ol!·
tras manobras que desvirtuem a proposta original. •
Solicito que, pura e simplesrrente, votem contra ou a favor.
Muito obrigado,_Sr. Presidepte.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- V. Ex'
disporá de cinco minutos, porque em seguida vamos
dar início à Ordem do Dia.
·
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que venham ao plenário, porque
logo aPós o Senador Eduardo Suplicy usar da palavra- repito- vamos dar início à Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador)
• - Sr...Presidente, a imprensa noticia a distribuição de
cestas de alimento do Comunidade Solidária, programa social comandado por o• Ruth Cardoso, mulher do Presidente. Segundo a notrcia, isso está sendo objeto de manipulação, em campanha eleitoral,
em onze municípios do noroeste fluminense.
às políticos se valem do elevado peso das
cestas: arroz, feijão, tubá e farinha de mandioca, no
total de 25 quilos cada, para assediar e fornecer
transporte gratuito aos beneficiados, que, geralmente, moram na zona rural, longe dos pontos de distribuição da alimentos.
A imprensa também noticia que a um mês das
eleições, o Ministro da Saúde, Adib Jatene, anunciou ontem a volta da distribuição de leite a crianças
e gestantes, programa que estava paralisado desde
março. Justamente às vésperas das eleições, tal
como aconteceu às vésperas das eleições de 1989.
quando foi eleito Presidente o Sr. Fernando Collor
de Mello.
Eis que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso começa a distribuir, em larga escala. cestas de alimentos, sobretudo para a população mais pobre, e volta a distribuir leite, a um mês
das eleições.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' um
aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria de
dar o aparte a V. Ex', mas trata-se de uma breve comunicação,que não permite apartes.
Sr. Presidente, preocupa-me isto, porque justamente tem o Governo a oportunidade de transformar
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a distribuição do leite e das cestas básicas em outro tipo de atendimento à população carente, em
um complemento de· renda para toda famma carente deste .:Pafs, através do aperfeiçoamento do
Programa de Garantia de Renda Mfnima. A complementação de renda para aquelas pessoas que
não têm o suficiente para a sua sobrevivência não
pode estar dependendo de estarmos às vésperas
das eleições, não pode estar dependtmdo da distribuição sobretudo através. dos canais político-.
eleitorais.
Isto setviu às eleições de 1989~ Essa foi uma
das razões que levaram o Congresso Nacional a
criar a Co[llissão Part~mentar de Inquérito destinada
a investigar as atividades de Paulo César Farias e
do Presidenie Fernando Collor de Mello.
-Sr. Presidente, ainda na última segunda-feira. no intervalo da reunião do Conselho do Programa Comunidade SÔiidáiia, a Piinieira-Dama, Sr"
Ruth Cardoso, disse a mim, pessmilmente, que ela
detesta essa forma de distribuição .de cestas bási- ·
cas, que: elà preferiria uma outra forma, superior.
Por isso; em termos municipais, ela aprovou e recomendou o Programa de Garanti~ de Renda Mfnima.
.
Por que -razão o Governo atrasa e boiCota. a
aprovação do Programa de Garantia de Renda M ínima na Câmara dos Dep\)!ados?
Ora, Sr. Presidente, ontem conversei com o Ministro Paulo Renato e com o próprio Líder Elcio Alvares. Deveria o Governo, em vez de simplesmente
nos pedir para votarmos favoravelmente a projetes
nos quais consideramos haver bom-senso, como
aconteceu ontem com a PEC da Educação, que tinha alguns méritos, da mesma forma, se reconhece méritos no Programa de Garantia de Renda Mínima, por que insiste na distribuição de cestas básicas e leite, em grande intensidade, exatamente
às vésperas das eleições? Por que insiste em distribuições feitas de forma não objetiva? Por que
não opta pela forma objetiva, definida em lei, para
cada famma carente deste País, de tal forma que
nenhum prefeito, governador, presidente, senador,
deputado ou vereador possa dizer que isso é uma
dádiva pessoal? ~
-Tem que ser uma decisão do Congresso Nacional~

.do Executivo que cada familia--neste--Pafs

tenha aquilo que é direito seu, que cada família
partilhe minimamente do usufruto da riqueza nacional.
Não é mais possível admitir que um Presidente
que tantas vezes lutou por justiça, que tanto fala em
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modernização, esteja agora a abusar dos mesmos
modos de fazer política que caracterizaram aquilo
que foi condenado pela opinião pública na gestão·
Fernando Collor de Mello e que alguns prefeitos
estão realizando em termos municipais.
· O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Na Ordem do Dia votaremos o projeto do Código de Trânsito Brasileiro, que, com certeza, trará para o nosso
Pafs uma nova era, principalmente na educação do
trânsito.
Saudamos aS crianças· que estã"o nas galerias
e que, com certeza, serão às benefíciãrios de uma
nova ·era na da lei de trânsito.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, projeto de lei que será liiló 'pelo Sr. 1° Secretárió em exercfcio, Senador Ram~ Tebel

É iido o se9uinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 191, DE 1996

. Altera a redação da Lei no 8.031, de
12 de abril de 1990, para· facullar ao Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, excluir empresa do Programa Nacional de Desestatização ll dá outras providênciaSO Congresso Nacional decreta:
Arl1° A Lei n• 8.031, de 12de abril de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 12:
"Art. 12. Dentro do prazo de 60 dias, a
contar da publicação no Diário Oficial da
União do edital referido no art. 11 desta Lei,
o Congresso Nacional, mediante Decreto
Legislativo, com tramitação em regime de
urgência, poderá excluir a empresa, objeto
do~ Edital, do Programa Nacional de Desestatização, ou determinar providências condicionantes da desestatização que poderão se
constituir, inclusive, em alterações nas con~ dições especificadas no Edital".
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
Buscamos através da presente proposição resgatar regulação que havia sido prevista no texto do
Projeto de Conversão n• 27, de 1990, concernente à
Medida Provisória n• 155, de 16 de março de 1990 e
que, sancionado, resultou na Lei n• 8.031, de 12 de
abril de 1990.

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ocorre, entretanto, ·que o texto que é objeto
da presente proposição, não obstante acolhido
por acordo de lideranças, foi objeto de veto
aposto pelo- então Presidente Fernando Collor,
que, assim agindo, desautorizou os líderes da
bancada governista no Congresso Nacional
àquela época.
Entendemos que, desde então, questões
supervenientes, vêm ensejando novas reflexões
sobre o processo de .desestatização. Os contenciosos no comércio internacional, a entrada seletiva de capitais eXternos, voltados particularmente para a especulação financeira ou para atividades em que não haja concorrência com a geração de empregos nos locais de origem do capital, .bem assim a incapacidade de uma economia
liberal dar conta de superar os desequilíbrios regionais, sugerem a revisão de uma visão prevalecente de inserção subordinada ·na economia
globalizada.
Po~ estas· razões entendemos oportuna a presente proposição que, por certo, merecerá o acolhimento dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Outra ·
-LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Programa Nacional de Desestaüzação, e
dá outras providências.

(À Comissão de Assuntos Econômi-

cos- decisão determinaüva.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
Solicitamos aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes que compareçam ao plenário, porque vamos iniciar, neste momento, a votação
do novo Códigç:> de Trânstto Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à·
ORDEM DO DIA
Item único:
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 73, de 1994 (nº 3.710/93, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
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da República, que insütui o Código de Tlânsito Brasileiro, tendo
Pareceres da Comissão Temporária:
- sob n• 415, de 1996, oferecendq_ a
redação do vencido; e
·
-sob n• 467, de 1996, sobre as emendas de Plenário, com a seguinte conclusão:
Acolhidas integralmente:
01-007- 014-014A- 021-022023- 024- 027- 030- 042- 043- 052 053-054-061 -065-074-075-079082-091-102-107-108-110-111.112-113-114-118-119-124-125126-127-128-133-134- 136-137.144-151-152-154-155-158-161162-164-165-166-195-205.
Acolhidas com .subemendas:.
10-34-35-45-46-51-83A--·84
-85-92-96-98..:109-131 -135-138
-142-143-147..: 150-156-170- 171
-182-191-192-193-201 -202 e 203.
Acolhidas parcialmente:.
015: nos termos das Emendas 14e 14-A;
037: nos termos da subemenda às
Emendas n•s 34 e 35;
080: nos termos da Emenda n• 79;
130: nos termos da subemenda à
Emenda n°131;
141: nos termos da Emenda n• 142;
153: nos termos da Emenda n• 152;
163: nos termos da Emenda n• 162;
Prejudicadas:
004-005-012-013e 184
Rejeitadas:
002-003-006-008-009-011. 016-017-018-019-020-025-026028-029-031-032-033-036-038-.
039-040-041-044-047-048-049050- 055- 056- 05SA- 057- 058- 059060-062-063-064-066-067-068069-070-071-072-073-076-077081-083-086-087-088-089-093094-095-097-099-100-101 -103104-105-106-115-116-117-120121 -122-123-129-132-139-140145-146-148- 149-157-159-160167- 168 -169- 172- 173- 174 175176-177-178-179-180-181-183185-:186-187-188-189-190-194-
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196 -197-198-199-199A-200-204204A- 206- 207.
Retiradas pelo autor:

~078-090

.
.. A matéria constou 'cia pauta da sessão deliberatilia ordinária cio dia 27 úitimo, quando teve sua
votação adiada para hoje.
Encontra-se na. bancada de Vossas Excelências, além dos avulsos da Ordem do Dia, quadro
comparativo entre o Substitutivo do ·Senado ao Projeto de lei da Câmara n• 73, de 1994 (o" 3.710/93,
na.Casa de origem), que institui o Código de Trânsito Brasileiro e as emendas apresentadas no turno
suplementar, contendo a conclusão do parecer da
Comissão Especial sobre cada uma delas.
-A Presidência esclarece ao Pienário que, naquela oportunidade, foram aprovados 56 requerimentos de destaque 'pará votação em separado das
·
partes do substitutivo e de emendas, .
Votação do substitutivo sem prejuízo das
emendai, subemendas e destaques.
. Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto
.
Miranda.
.
O SR_ GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para encaminhar a votaÇão. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, ·sr"s·e Srs. Senadores, hoje, com a
última rodada de votações do Projeto de lei 73/94,
que institui o novo Código de Trânsito Brasileiro, encerramos, nesta Casa, uma longa porém gratificante
caminhada.
longa, porque o início das discussões que deram origem à proposta remonta a junho de 1991,
quando foi criada, por Decreto Presidencial a Comissão Especial para elaborar o anteprojeto do Código
Nacional de Trânsito, vinculado ao Ministério da Justiça e coordenado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
Gratificante, porque, acima de tudo, conferiu
aos legisladores, técnicos e funcionários que, durante todo esse tempo, nos irmanamos em esforço
consciente e incansável, a oportunidade ímpar de
participar na produção de profundas e radicais mudanças em um c;fos setores mais sensíveis da vida
social brasileira.
Permitam-me aqui as senhoras e os senhores
recapitular os principais marcos dessa trajetória à
qual, graças à generosidade de meus pares e a confiança de meu partido, o PMDB, estou associado
desde maio de 1994.
Em 13 de julho de 1992, o já referido anteprojeto do Ministério da Justiça é publicado no Diário
Oficial da União, abrindo-se prazo para que a socie-
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dade civil oferecesse sugestões visando ao seu
aperfeiçoamento.
A Câmara dos Deputados recebe a Mensagem •
do Poder Executivo, em maio de 1993. Recebe ela a
designação de Pl n• 371 0/93, ao qual é apensada
uma série de proposições correlatas. Em julho daquele mesmo ano, detemnina a Presidência da Câmara a constituição de Comissão Especial com a finalidade de eléaminar;e emitir parecer sobre a matéria. Seu Relator é o nobre Deputado Beto Mansur,
.
. ..
do PPB paulista. ·
. O Projeto chega à esta Casa em maio de 1994.
A Comissão Especial designada para estudá-lo é inicialmente presidida pelo nosso companheiro o bravo
rondoniense Amir lando, enquanto este orador é
honrado com a relatoria.
· ·
O segundo semestre daquele. ano é marcado
por uma · extensa e intensa programação de audiências públicas em São Paulo, no Rio de Janeiro·
e em Belo Horizonte, as quais nos permitem co'nhecer as abalizadas opiniões. e sugestões de dezenas. de autoridades, especialistas e representantes de setores envolvidos com a questão do
trânsito no país.
Com o encerramento da leg.islatura e a saída
de. alguns membros da Comissão. Especial, faz-se
necessária a substituição de seus integrantes titulares e suplentes. Sou contemplado com a recondução à relatoria do projeto.
Reinstalada a comissão em março de 1995,
sob a presidência esclarecida e laboriosa do
nosso nóbre colega Francelina Pereira, abre-se
novo prazo para apresentação de emendas.
Num reflexo da crescente atenção despertada
pelo tema, são recebidas mais 119 emendas
que, somadas às 137 já apresentadas, totalizam
256 proposições.
Cumpre destacar aqui o evento mais marcante
desta nova e crucial fase no Senado Federal: o Fórum Nácional de Debates sobre o Código de Trânsito Brasileiro.
Fruto dessas longas e complexas discussões, enriqúecidas por estudos e análises exaustivas, este relator apresenta substitutivo ao projeto
da Câmara. A idéia inicial era "enxugar• o texto cujos 340 artigos encerram, se desmembrados, 1206
dispositivos. Reflexão cuidadosa acerca das multipias ramificaç5es da questão levou-nos, porém a
evitar o risco de desfigurar a proposta e -assim
comprometer o trabalho. subtraindo-lhe itens considerados verdadeiros avanços. Optou, afinal, a
relataria, por uma limitada redução de dispositivos
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• referentes a alguns preceitos e regras técnicas e
pelo aperfeiçoamento de outros.
Esta Qão é a ocasião de esmiuçar as intrincâncias e pomieriores da proposta em tela. Quero
tão-somente de.!\tacar sua relevância para a vida
cotidiana de praticamente todos os nossos conci·
dadãos. Neste ponto, cabe reproduzir os trágicos
número-s coligidos pelo professor de ai-quitetura,
urbanismo e pi?!Jejamento de transportes da. Uni·
versidade de Brasflia, Dr. José Rodrigues de Faria
Sobrinho. Seg\lf1dÇ>. o mestre, •o número de aci·
dentes de trânsito por àno ultrapas~ia casa dos
300 mil, sendo que os com vítim·as chegam 250
mil. O número de .feridos vai além de 350 mil pessoas e os mortos passam dos 23 mil, isto no local
de evento. É provável, pois, que um número equi·
valente morra nos 30 dias subseqüentes, embora
essa dramática cifra não seja considerada nas
contagens oficia_is.

a

a

Não devi! -surpreender-nos, pois; que os aci·
dentes de trânsito sejam a terceira causa mortis
no Brasil e que cerca de 65% dos leitos de hospi·
tais de traumatologia e ortopedia estejam ocupa·
dos por vítimas de acidentes de trânsito, daí resul·
tando, a perdas insubstituíveis vidas humanas as·
sim estupidamente· ceifada, um aneroxímo cortejo·
de custos sociais económicos e previdenciários
para o conjunto da sociedade.
Para pôr um fim a essa verdadeira tragé·
dia nacional decidimo-nos por soluções que
combinaram rigor e didatismo. Em confronto
com-o código. vigente, consubstanciado na Lei
n• 5.108 de 21.09.66 e há muito tornado uma
legislação anacrónica, o novo projeto traz uma
série de avanços e melhorias, visando, acima
de tudo, a humanização do trânsito. Compe·
tências para administrá-lo são descentralizados e delegadas aos municípios; a preserva·
ção ambiental é valorizada; a educação e a
segurança no trânsito passam a integrar os
currículos escolares do 1° grau à universida·
de; antigas infrações são agora tipicadas como
crimes; multas tiveram seus valores aumentados
em pelo menos, 50%; artigos específicos desti·
nam-se à proteç&o de pedestres e ciclistas; air
bag e encostos de cabeça tonam-se equipamentos obrigatórios para citar apenas alguns dos
muitos avanços incorporados à proposta.
Quero encerrar com palavras de sincero e
caloroso reconhecimento a todos quantos, com
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suas luzes, sua energia, sem desvelo e sua boavontade tornaram possível essa conquista legis·
lativa.
Meu agradecimento à paciência, à cordialida·
de e à sabedoria desse que é o mais mineiro de
todos os piauienses, o senador e ex-governador
Francelina Pereira.
Minha gratidão aos brilhantes juristas, doutores Carlos Rosas e Ruy Carlos de Barros Montei·
ro, responSáveis , respectivamente, pelas partes
civil e penal do substitutivo.
Meu muito obrigado ao funcionário Ciro Nu·
nes, que digitou sempre com esmero e carinho; as
centenas de emendas e· subemendas e as deze·
nas de versões do texto.
A eles e a todos os demais integrantes de mi·
nha equipe de apoio, muitíssimo obrigado!
Passemos às considerações com relaÇão 'às
emendas.
.' ' ''
Sr. Presidente, com rêlai;:ão ao art. 20, esta
Relataria aceita retirar da redação a autorização
dada pela Polícia Federal para se fazer perícia e
acata a Emenda· n• 29, quando o Corpo de Bom·
.beires passa a fazer parte do Cetran.
Aceita também a Emenda n• 38, que autoriza
pesagem, por parte da Polícia Rodoviária, das car·
gas.
.
Não aceita a Emenda n'49, que autoriza o
Estado e o Município a aplicarem multas. Descen·
tralizamos e delegamos essa função ao Município.
Município e Estado aplicando multas seria um retrocesso, assim como ocorre em São Paulo, no
Rio de Janeiro, nos grandes centros ou mesmo
nos pequenos, quando a Polícia Militar, que não
dispõe nem mesmo de um talonário, aplica multas
e não. sabe a quem remetê-las. Portanto, optamos
pelo Município o cumprimento dessa tarefa. Aque·
le que não tiver condições, faz convênio com o Es·
tado.
Não aceito essa emenda do Senador Sérgio
Machado.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Vota·
ção do substitutivo sem prejuízo das emendas, su·
bemendas e destaques.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
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aa. quando DOCeiÚriO. uaificar as do::ileel

c)ii 1 ! ·, oa ci:laml:criçlo.

XIV • dirimir Coaflitos sobre circuas:aiçiO c ""'"''......,.. de
tdnsito DO lmbito da Unilo. do& E3bdo& c do Distrito FedcnL
I

aawu

Art. n As
Terútica. {q:lor; t6c:mco& viDculadOI .,
CONTRAN. do C0i:J1P01Ca1 por i 'eljrtps c i!m como objcâ.YO CIQidar o
oferecer sqest6el. e cri?
m tknico IObre II:WDlO& a:pecf6cc& pera

I 1• Cada Clmlra t mastiodéta por espcri«fjstu ~
de {.qiol e catidldc& eucutiYol da Uniio. do!l Estado&. ou do Distrito FedeÍIJ c
do& MwUdpiol. em ipal mbJ:x:to. putt::om:ttLS ao Sistema NK:ioad. de TriDiil:o.
além de j •t'iJtn icpi
I
I
do& divcnoc acamcmns da JOCicdlde
refac::iN,wb com o ~ todo& i:adicadoc ICIImdo rqimcluo eapecffico
dc:fiDido pelo CON'rRAN e dcsipadoc pelo Minimo ou. cfiriteate oootdt:u:wb
do Siltema Nacioacl de Trtnsito.
I 2" Os da ,..;.dode oo porípa!o
~ DeCC:IS8tiuDc:D por peaoa jaridica e devem
ateoder oa ttqtlisito& Cli'hek;cidcc pelo cmrrR.AN.

anterior sedo

13"0s..........,...da~T- ..... oiei101poloo
membro& da rcspcdiva ~
I~ S1o cNdu as qu:iDter. CAmuas Tcmiaicu:

f ~o rqimeDio iDterDo c1o coNIRAN dispcd sobre .. demais
....,..de•m._.,á·.,..-,

o

•

a)Educoçl<>:
b) OperaçiO. Fisn'izaçln. e Po'ici'"'CI"'OitmliYO de Trbsito:

c) Ea.aeaJw'iadc Tdfe.JO,. de Vw e de VcículoL
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Art. 14.. Compete aos Conselhos Estaduais ckl Trlnsito - CETRAN e
ao Conselho de Tdnsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE!

I - cumprir e fazer cumprir a Jegislaçlo e u DOrmaS de trtnsito,
no lmbito de suas rcspecti"as atribuições;
D .:'elaborar nortnU DO Ambí.to de SUU respêdivas compc1'hd11•

. m - responder a consultu relativas .. aplicaçJo da Jepsi.ç.lo c

JARI. 6r;loa colqiodoo teSpOIIÚVCi& p e l o - doe .,.,....,. - coctra penalidades p:rdca: fmpoltaL
l'ard8mfo ilnico. A> JARI
~-.ado o
dispoáoDOiDc:ilo Vldoart. 12deste Código. e apoio ~voefinaoceiro
011ccddado- ao qual fullcioocm.
'

elo-

Q pnjccdimcntos DOOIWiVOI de ttlcsi~

IV - estimular c orientar a exccuçlo de campmbas. educativa de

v -julgar os. tecurJOI. iatcpo:s&os COiltm decislles:
a)duJARI:
b) doi 6qiol c entidade~ ~ emduaia, DOI CU01 de
iDaptidJo petmaDC:OlC mnsW"'os DOS ex.imea de aptidlo fl'sica,. meat1J ou
pckol6oica.
.
.
.
.

do

--~

.

de

l!m..,;.;....,

A!I.17.CCII1pelc à

II - IOiicitar . . 6Igb c emid.dcl cucutivoc de trlnaito o
rodovUrió& ~ complcmentatea relativu . . l'CCUnOI. objetivDdo uma
melboc~dasilttlçlo~
m - cncamiDhar .,. 6cJ1o1 e eclicbdcs cxoc:utivCI de utzWto c
.-viáloo ~solx<problcmuobrc<vadoooaa.._c_
em n:w::ur101. oquosoepitam aisum•finmcnre

VI - indicar um mpresentante para compor a c:cmialo
<ao<li"""' _ _ . , .
dollcl&da ll'sica l babilllaçli>" poro

Art. 11. & JARI slo composta& pelai squiDiel: membrol com
=oahccidaC>pcriblciaemmaltriadclrlcsilo:

vn - desipar junta JDI!dica c psicol6sica espcçial pua euminar

I - um presid=te da JARI. c:oia ano superior. iDd:icado pdo
6rglo ou cmidadc cxccuâvol: de ltlnsito ou rodoviirio;

n. um representante do 6rglo ou entidade execuzivc. de lrlnsito

de cumes. em caso de recuaos. deferidos;

do--..

VIII-~ e coordeoar as atmdadea de~
cduc:açio. ~ fis.-.Jizrç"' policW:nento OltcDiivo de tlbsito,. torm.çlo
de~..,._.6r;loa do
S.islema DO Elfado.1'q)OCt&Ddo-se aoCONI'RAN;
.

IX - dirimir cooflito& sobre ciramsaiçlo o· coetq: e • ;ia de
trtasito DO imbito doa; Municfpios;
': X - infonnar o CONTRAN ;obre o cw:cprimemo du
dcfiiüduD01111•e 'J:'do art. 332 deste C6dlio-

~ocias;

Panf&rafo .WCO. Doi CU01 pcvistol DO iacilo V.jalpSclt, pdo
drglo. alo cabe ncurso naesfen. ~
Art. 15.
Q"«!!p'Yiçfo•

..OS

CETRAN

e o CON'l'RANDIFE t!m a

squiDio

I- um ~r.ante do cSrglo ou emidldc de trbsito aecudvo
B - um representa:nte do 6rglo oa entidlde executivo rodovfúio
<SI>dual;

elo-

IV - um representante do 6rj:lo 011 entidade executivo Municipal

da Capibl

JARJ;

I· juJ,..-"' .......,. ÚIICipoaiOI pcJoo iDfzal<xa;

os c:andida1oc t: habilitaçlo p1IZ cooduzir vdcutos au~ c pu:a ~

P<dcal;
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m - um repmc:DW~tc da c:omunidade.
:

f l'Qumdo jlmto ao6qiooucntidade exccutj\'0& de trlnsilo ou
.rodoviirio existir mais de ama lARL havcri um Cocrdenldor-Gel escolhido
que CICtCCd a pre:ddeDcia e a ~
tumulati~

CDtJc 01. prcsidetltta,.

I~ O Coordenador-Get t CICOihido pelo Cbefc do &ocutivo
ao qual o ÓIJIO ou entidade cx«ati.VOII au ~ estiver .suborcfiDado..

-.

,,..o..,..._....,."""""""'•oomca~~opc~oQclcdo

Eucutivo ao qcal o ~ oo ezztidade: executivoa esúvc:r- IUbonli.aado. per
iDdicaçio dcuc 6rpJ. entre aqueles que +nr- au ~ c iDien::ae aa
··maana de UlasiiD. ap6o apnwaçloo cm exame de wfia!ocia vcnacdo ICbnl
l.qislàçlo de Trlmito. que tcnh. obtido. 'DO mínimo. 1~ (scteuta por ocato) de
.

I 4' O exame de qoe trata o.paDp.ro anfCriot t:amb!m sai
aplicado aos demais membros da JWlla.

.,.,...,....

§,.-O llWidato do& rneinbros das JARI 6 de dois ano&. admitida

Art.IJ. ~ao 6qJo múimo eucwivode trbsito da UDilo:
I - cumpnr e !uer amÍprir a lcgislaçlo de trtmito c a execuç1o
das DOnDal e cfirecrius estabciocidu pelo CONTRAN. DO lmbito de auas

V - dois representantes dos órglos ou entidades exc:cutivoc doi
municípios que Dlo a Capilal do Eslado;

attibalç&s;

VI ,. um represeatante de cada uma dia ttb eatidldes n1o
goyenwnentail relacionadas com transito indicadas pelo Cbefe do Poder
Executivo Estadual ou do Distrito Federal.

delepdo&, o coatrole e a fiscalizaçlo da cecuçlo da Política Nlcioaal de
~.do"'- NaclooW de TriDsilo;

f 1• O Presidente do CE'lRAN sed eleito pelos SCU5 membros
para mandatos de um ano, al~se entre os representantes do Estado c elo&
Mulliefplos e DO CONTRANDIFE. da mesma tom.. alfetuDdo.se representan!cs
do Distrito Federal.
§ 2"' No CONTRANDIFE os repraeuta:ntcs dos iDcisollV c V
sio suhuitufOOs por trts repreaentantcs das Adminisrraç&s Regioaais do Distrito
P<dcal.

f 3• Os represenumtes serio indicados pelos 6rglos ou entidades

a que pertençam c nomeados.. bem como o pres.ideute eleito. pelo Cbefc do
Executivo Estadual ou do "oi!strito Federal.
§ 4• As entidades meocionadas DO iDciso VI devem ser alteradas
a cada fim de mandato, podendo voltar a habilitar-se a uma vap dccorrldol doU

"""·

II - a :mpervislo. a coonienaçlo. a comiçlo doi 6qlo&

m - articular-se com .,. órglo& do& Sistema Nacioalil de
Trlnsito. de 1'rampcat8 e de Segurança Pllblica,. objetivmdo o eoaJbm, 1
viol!:Dcia do trlnsito,. prcmoveado,. c:oordenando c cucutaDdo o coatrok:üe aç&:a
para a pr •.;lo do ocdenamearo c da st:gunDÇ& do trlnsir.o:
.
- IV - .apurar. preveuir e reprimir a prtlia de ataa de improbidade
contra a ft póNica, conua o pabim&lio ou ooatra a administr.;Jo ptlblica oo
privada. re:femuta • scguruça do tdnsito;
.

V - st1pCfVilioau a impi.Ultaçlo de projeto& c programa~

rd.cionadol com a engenharia, ccJucaçlo. aclministraçio. policiamenlo c
fiscaJi:.lçlo do ttlnsito e outro.,. visando l11l1ifclrmjd.dc de pmcedimen'O'

VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendjugem e
babilit8çlo de colldur.ores de vefculos. a expediçJo de documentos de condmores.
de m;istro e lic:enciameztto de vekulo&;

vn - expedir a

Habilitaçlo. 01 Certificado~ de

trln:sito.
§ 6• o ma.odalo 00. membro~ t de doU
rec::oodu\ ., pataOI.membrolsrelsciooadosD05iDci&o&la V.

PermissJo ~

Dirisir. a

Carteira Nldonal de

Re&istro c o de LicenciarDCJltO Anual11través de

dclegaçlo AO$ órgiloe cxecutiVCI$ dos Estados c do Distrito Federal:
aDOil.,

admitida •

Art. 16. Ju.ato a csda óq:lo ou caridade C1CICtltiVOI de r:rtns.ito ou

~o devem fuaclonar Juntas A.dmiaiurativu de Rtcurzor; de InfnrçOcl, -

vni • Otganizar e

manter

Habilitaçlo- RENACH;

IX· - organizar e manter

Automotores- RENA VAM;

o Registro Nacional de Carteiras de

o

Regir.tro Nacional de Veículo~
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X - organizar a estatfstica gml de trlasito DO tenit6rio DliCioDal,.
d.dos a serem fornecidos pelos demais t.glos c pomover saa

011

XI-cstabei=.-Jo_de_de....,._-., ..
oc:oneociu de acidcotes de ttlnsito e as estatísdcu do trlasito;
xn - admiDistta:r fuDdo de lmbilo IUclc:maJ dcltiado ._ltJU'UÇ&

Cl cducaçlo de

trbWto;

Xlll - """"""' • ~ do ..,.......,.,., de por
iofuÇ&o """"""' .., loalldode tbquclo do bobililoçlo d o àd'mlor c em UDidade da Fecbaçlo difereate cbql.lcla do r
· • c»
wlcalo;

XIV - fomec:er .os

6rBb e enticbdcs do Silttma Nlciooal do

Trllilllo....,._oolxe~de..rcu!ooede--o
fluxo pcrmiDCDIC de iDfClmlaÇÕCS com 01 demais c5qlol do Siscc:ma;

XV - promovt:t, em coojUDto c:om N 6rzb>0~===: do
Miailt6io da Educ:açlo e do Delpodo, a claboraçlo c a impL
aç• de
proJrUDU de educaçlo de trlasito DOa estabeL • nt " de emiDo,. de acordo
oom.as~doCONTRAN;

XVI - clabcnr e ,distribuir COille:6clo& PI»>J:mWiccl pn a
ccluQçlo de lduilo;

. xvn - promover a diwlpçlo de tnb.lbos

~

1011re

o

xvm- elabonr, jU~~WDeDte com 01 demais lqlol e ICIItidMfe&
do SislaDa NICioall de Trlnsito. e 111bmcttr l aproYIÇio do CON1RAN a
r'
.".. ou a1leraçlo da sjnalizaçloe OO.dispolitiV05 e oqaiprntn«os de

-""
IKIIIDU

., XIX - oqanizar, elabCnr, COIJ!P'e,....tu e altaar 01 mmuals e
-de )llojdos de i.mr'mv;-'aç§o ~ sinaliuçJo doi: dilpociti.....:» c

"'1'·-dei<IDsitDoprovtodoopclo CON'IltAN;
XX - expedir a pemüsslo iDtemaciOilll pua coaduzir vdcnlo e o
de passagem nas alflndegas, 1ttavb de dele.pçlo 101 ÓIJIOI
c.xecutivos dos ~ e do Distrito Federal;

c:atificd)

XXI - promover- a realizaçlo periódica de l'elllÜ&s tqiorlais e
coagressos nacionais de irlnsito, bem como propor a represen.raçlo do Bmsil cm
c:oa~ ou

.

organismos,
se~

c

cdUCIÇio de trl.nsito;

xxm - elaborar projetos e progranw de fonnaçlo. treiDamen1o
e cspcci.aliDçlo do pessoal enc:am::gado da cxecuçlo 4as advidadea de
eDJCD}wia. cducaçio, policiamerlto osteasivo, 6sc•'inçln, qltniÇio e
~de binsito. propondo medidas que estimulem a pesquisa cic:alffica
e o ensino rk:Dico-profi.ssional. de interesse do transito, promoveDdo a ma

~e

XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao ttlmito
iDtemacional;

XXV - elaborar c suhmcter l aprovaçlo do CONTRAN as
e requisitos de segwlmÇ3. veic:ular pua fabriciaçlo e lDOill:aB;Cm de
vdcuJos, consoante sua destinaçAo;

DCJrmas

XXVI - estabelecer procedimentos p.va. a concesslo do código
man::&fmodc:lo dos veículos para efeito de 1 1:1:gistro, emplacamerrtO e
licenciamento;
'

xxvn - instruir os recursos interpostos ao M'mistro ou dirisente
ooocdeDadoc' do Sistema _Nacional de TrAnsito, das decis6es do CONTRAN;

xxvm - estudar os casos omis.!.os- na Jegis.laçlo de b'lnsito e
submet!-los ao Ministbio ou órgllo coordenador do Sistana NacioDal de
...~com proposta de soluç!o;
1-~

12"0 .......... iat<mo do 6<x1o

"""""vo de

ltlnsitodo UtWio

dilpcd.IObrc ma emutara c:qanizacioaaJ e aen fu.Nionamento

f 3"' O. 6rglos e CIUidadcs executivos c rodovWios de uksito da
do Ddtrito Fodonl e doo MwUclpK>s fomccalo, •
cbriplori&mcate mb: a mb, 01 dadof; estatfst:iool par~ os fim: ~ ~iaciso

~ doo -

Xd•••..mao.

Art. 28. Compete l Polkia RodovWia Fcdctal. DO lmbito das

rodcwiase Cltrldu fcdeDU:;
I · c::umprir e ·fa:zcr cumprir a leJishçlo e as DOC1DIS de lrlnsito.

.o lmbito de sua alribuiç6:s;

n - realizar o parulhamcato oste~Wvo. exCCIJUDdo openç&s
rrill'ioned" com a Jt:JUI'UÇ* pdbHcail am objetivo de preservar a ordem,.
~ du ~ opllrimOaio da Uailo e o de !mlC:iros;
1er ás multas impostu px iD&aç&:& de
·· _,. IV - Çlicar é au
lrblilo. a medida acb:níDianl:iYu decoueutea: e "' vaJcres pcwadcates de

esttdia e ~de ~ objc:toc. uimaia
.~ ... peripos;

-.do-

e escolta de vcrc:uJoJ de ca.rps

V • cuc:otar serviço5 de preveoçlo. atenmmenm de acideotea

XXIX • pr$ar suporte tknico, ju:rfdico, ~ e
fi?mce:iro 10 CONTRAN.
11• Comprovada, através de siodic!Dcia. a defici~ t6:Dic1 oo
a1ministn.âva ou a prática consumte de atos de improbidade c:oGtnl a fé póblica.
cootta o patrimOnio ou comn a administraç1o pública. o órglo C10CUtivo de
trin&ito da Unilo, mediiH!te aprovação do CONI'RAN. asswniri diretameute ou
~ de delesaçlo. a execução total ou parcial das atividades do 6rglo
exceutivo de trAnsito estadual que tenha motivado a investigaçfio, att que u
irregularidades sejam sanadas.

e

V I • efduar a pesa 'iaçlo de locais de acideutes de "lrlnsito;
OJ aerviços de eiCOlta. fu:caHza e .soar
medidu de aepzruça ldativas - set"Viço$ de raJOVI9Io de vdc:ulos. c:x:o1ta e
- d o - i o d õ v b l....;
- .•

vn - CR.deociar

\

vm •aaesurar alivre cirt:ulaçlo IW rodovias feden:is. podendo
solicitar .:> lqlo rodoviirio a adoçio de mc:dklu emeq:eociai&,. bem como zelar
pelo c:umprimeuto das DOmW legais n:lativas 10 direilo de "llizillhmça.
poomoumdo • iDiet<Jiçlode ~e iDstalaç&:s DIO aulcri2acbs;
IX • eoldx dados estatf&ticos e elaborar estudos sobre acidentes
111:131 cauus. adotudo cu iDdk:aDdo medida operacioaais
pevectivaa ,...,...,;nbandc....cw 10 órzlo rocJovWio fedetal;

de triDiito e

X· ~a me<üdu dol'olflicoNoc;oo.J do S..,..... e
Educoçlo de Ttbiio;

reuniões. ir:ltemacionais;

XXD - propor acoo:los de cooperaçlo com
iateracWcais. com vistas ao aperfeiçoamento das ações: inerentes l

_,
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XI· promover e plrticipar de projct.os c programas de edacaçlo e
sqmmça. de .cordocca a dimriz.e& estabelecidas: pelo CONIRAN:
XII· mtcsm-ae a outro& 6rglos c entidades. do Sistema Nadcml
de Trbsilo para fUu. de arrecadaçlo e compensaçlo de multu impostas aa 4n:a
de sua compet!Dc:ia. viuDdo 1 unific.lçlo do liceociameato, l simplificaçlo c ii
c:deridadc das ttulsfer!ncias de veículos e de proatuirios de <:ODdutorcs de uma
pua autra Wlidade dA Fcdenlçlo;

xm • fiscalizar o Dfvel de emisslo de poluentes e roído
pcoduzidoa peb vdcu1os autorDOtOre$ 01.1 pela sua cup. de acordo com o
estabelecido no art. 67, além de dar apoio is ações cspedfacas dos 6rglos
ambielltais qtWldo soli<:itado.
Art. 2L Compete aos órglos e entidades executivos rodoviirios da
Unilo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no lmbito de sua
cilo:u=riçlo:
-

I · cumprir e t:azer cumprir a legislaçlo e as nonnas. de trlnsito,

DO imbi.to de suas

respectivas atribuições;

D • planejar, projetar. regulamentar, e operar o trlnsico &
vdculos, de pedestres, de animais e promover o desenvolvimento da ci.rcalaç5o e
da segW"PnÇP de cicliw.s;

m · implantar, manler e operar o sistema de sirWizaçio, os
dispositivos c os equipamentos de cot1trole viirio:
IV - coletar dados e el&boru
trbsito e suu causas.;

estudo$ sobre

os acldeDCes de

V - estabelecer, em conjunto com· os órgãos de polici:unenco
ostensivo de trlnsito, as respectivas dirt:trizes para o policiamento osteDSivo de
trlnsilO;
VI - executar a fiscal..izaçlo de trlnsico, autuar, aplicar as
~ de advert!ncia por escrito e multa e IS medidas administrativas
eabfveis, nol:iflcando os infratores e arrecadando IS multas que aplic:ar pelas
infraçõc:s previstas neste Código, exceruadas aquelas conswtes do inciso V do
lrt. 22;

I
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.
vn ~ arreadar l'alorcs provcniCDtcs de esbdia c remoç1o de
vdcuJos e objctos c csco1tt: de vdculo& de carps superdimemioaac ou
perigosas;

'

vm • credenciar os sc:rv1ços de escolta. filc:aiizar e Idear
medida do seauamça ldatívu ao serviços de rmovaçlo de vdc:ulo.. escolta c
_ d o _ ...._

fiscalizar, auruar, aplicar as pemlicftcles c medida
~ eablveis,. rdalivu a infraç&s por eucuo de peso. dimcDstles o
1otaç1o doe vdculcc. bem como notificar c am.cadar u multas que aplier,
X ~ fiscalizar o cumprimeDto da liOriDa ccndda DO art. 96.
aplicaDdo u pen"jdedes c .u:recadando as mul!U acle prevista;
IX

~

Xl-~asmedõdasdaPolltlcaNaeicaaldoTdosm>o

dol'topamaNadooaldo-

. x:n • promover e participar de projdcc c progra!I\JS de educaçlo

c segureça. de acordo çam as dirttrizc:s estabcleddu pelo CON'IRAN;
imep'ar·se a outto~ (qb 'c catidades do s~
NldoGII de Trlnsito par& fins de UI'CCidlçlo c o:mr
i' de multai ~
na bel. de sua com~ visando l unificaçlo do lkcnci•me:nto l
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vm - coletar dados cstatfsticos e elaborar estudos sobre
acidcatcs de trlmito e suas causas;
IX - credeociar órgb 01.1 entidades para a execuçlo de
atividades prevista~ aa legislaçio de trAnsito. na fonna estabelecida em trorma do •

CONI1!AN;

.

X - impJemenrar as medidas da Polftica Nacional de Trlasito e

do PtopamaNac;Ou!do-;

XI - promovere participar~ projctos e programas de educlçlo e
sqaruça de trlnsito de KXXdo com u dimrizes CSlllbeleq~ pelo CONTRAN;
XD - integr&l'-'se a outro& 6rpos e entidades do Sislem& Nacioaal
de 'trlnsito para fins dcarreadaçlo"'c compensaçio de multas impostas n11 úea'
de sua
t t' ·a vis&Ddo .l unificaçlo do'licenciamento. himplificaçlo e l
ceJeridadc du uansfe:rbc:iu de vekulos e de· prontuúios. de CODdutorcs de tama
pan. outn; unidade da Federaçio;

; , _· . ·:xm .·

,
· · XIII • fiscaliDr o nível, de, ~ J1c pçluenleS e rui'do
procluDdol pelai: vekuiOl automotores oa. pela sua c:up, de acordo com o
esabelccldo DO 11t. 67, aJim de dar apo;o b espcd1ku doo -

simp~ c l celeridade das transf~ de Ydculos c de prontufriol de
CCICJdutcns de uma para outra unidade da Foderaçlo;
·

XIV - articular-se com ~ demais. 6rgb do Sisteu::ll: N«:icaa1 de
nt.Dsito DO Estado. sob c:ootdebaçlo do respectivo CET.RAN'•
.'
. ..
,: · ·Art.' 21. Compete aos órpoS aê polícia 'osttnsiVa' de triDJito dÓI
&tldca e do Distrito Fedct&l:

XIV - flSCalizar o nívd de emisslo de polueota c núdo
produzidos pelas veículos autorJlO(OreS ou pC:ra su carp. de' acordo com o
es&mclecido no- art. 67, ai&D de dar apoio ls ~. cspcdficas doi dqlos
quaado .ollcitado;
.

....-.,;.Jcx:ais

XV - vistori1r veículos que necessitem de autorizaçlo cspcc:iii
par. transiW' e estabelecer os requisilos ~ a- serem observados pan. a
~~-~OS.·
Art. 22. 'OJmPetc' ao 6rsJO Ou entidldc eucutiVOI de tdDSilo cb
Eslados c do Distrito Federa!, DO lmbito de sua~:

-Jcx:ais--

'

..

I - cumprir .e fazer cumprir a legislaçlo ê· as aormas de
~de triDiito,. ootmbito,de suas mPectivas alribiliç&s;
•

'. · · ·. D-exen:êr~~~fu.ü~~po«d.'~~~·oirbito

\m IOdovia estaduais e vias utbauas;

··

·

. m - cxccutU' a r~ de tdnsito. quando c coaformc
ooavtaio mm.do. como ascDte do órglo ou entidade ex.ecutivoc de tdnsi:to oo
rodorifrio. coocomltantemenlc: com os demais agentes crMcnciados;

I - çWDJlrir .e .faz.cr cumprir a ~ c u aormas de ldDsito.
DO lmbilo de sua. respectivas acribuiÇ6er,.

, .. _ . ~ ~ .. elabcxK, e e~nji.jhÍ". ..;:. ~ éompd.en~es
de OCCJII!aciu,. zclari.VG ao& acidcDtes de tdnsito;
.

JI --realizar, fisc:alizlr o comrotar o processo de fCifiMÇio,
apareiÇO.mento e recicPgem de condutores c e:rpedir Líc:ença de~
Permisslo pua Dirisir e Carteira Nacional de Habilltaçlo. mediute delepçlo de.

V- ~c tabular os dado$est.atfs~ de addeotes de btmito;
· VI- impk:mcnc:ar as medidas da Polttica.Nacional de Sesuruça c
~de Trlnsito;

__. ___
-r~~

m - Vistoriar. regisrnr, emplac:ar, selar a placa e lic:endat
vdcuJoc. apediftdo o Certi~ de Registro c o de Liccaciameato Anual.

IV.-. estabelec:ec, em conjunto com as Polkiu Militares,. a
diretri:u:s para o JX)Iiciamcnto ostensivo de ttlusitoo

vn - micular-se com os demai$ 6rgios e entidades do Sislem&
Ndoall de Tdnsito DO Estado, sob a coordenaçlo do CETRAN da respectiVI
· - d a l'<denoçJo.
. Pardgrafo único. As atividades de polfcia ostensiva para o
trlnsito acr1o exercidas pelas Polkias Militares. por meio de frações
cspecilliz.ad&s cq~ ,mattri& de trlnsi~. ex!.gindo-se de seus integrames perfil
vocxioo&l c fonnaçlo ~nica ~uada. podendo ser-lhes deferidas. t2JDb!lm. a

aú......... doiUcalàoçlo..

· · · V - executlr a fiscalizlçlo de_ ~10, autuar, aplicat u
peaalid.des poi- infrações e medidas ·admillisudivu Clbi\lda,. DOtificando, 01·
irtlralora e aneadando u multas qoe apliclr pelas pm•'idades DM "eas Utblnl
c rUral. relativas a:
·
· ·
'a) Coodições flsicas c pslqWcas do& coadutofa;
b) DOnDU de direçlo do vekttlo;

cl..........,de""""-doocoodutmol;
d) direçlo pc:rigos;a ou abusiva;
e) envolvimento em acidentes de trlnsito~

!I düpul.o d e &) cooduçlo de criançu e escolan::s;

h) uso~ Iuzca.

buzina. som e llarme;
VácuJo&;

i) resularizaçlo e documeni.IÇio doi

j) estado de coosenraçlo c seaurança do& vcícub;
I) e.Ustl:ncia. conservaçlo e uso de equipamentO ou dispositivo

obrigatório~ o condutor ou para o veículo:

VI - arrecadar valores provenientes de estadia e remoçlo de
verculos c objetos;

vn - comunicar ao órgJo execmivo de trtnsito da Unilo a
suspens.lo e a cassação do direito de dirigir c o recolhimento da Cuteira Nacional
de Habilitaç;lo;
.

os boletins

. ' . '

. '

.

.

.

Art.. Z.C. Corripetc aos 6rglos c entidades executivos de ttlnsito dos
MUDicfpQ. DO lmbito de:' SU11 c:in:uflSCõ'içio:
'

I - cumprir c faz.cr cwnprir a legislaçlo e as· nonuas ck tdJWto,.
no~fo ·~ suu n::spectivu atribuiçõc:s;. ·
n • planejar. projetar. reguiamcmu e .op::rv o cdas.ic:o, de

veíallos. de pedestres. de animais e promover o desenvolvimento da circulaçlo c
da se~ de ciclistas;

· ·

m - impl~Mar.

manter e operar a siStênl.. de
dtspositivos e os equipamentos de conttole viúio;

sinalizaç.IO, oa

IV - coletar dados est&tísticos c elabonr estudos sobre os

acldenres de trlnsito e suas causas:
V -·estabelecer. ern conjunto com os &pos de polícia ostensiva
de ~ ~ dimrizes para o policiamento o:stensivo de trAnsito;
·
VI ~ executar a fiscalit.açio de ldnSito. autuar. aplicU' as
penalidades de advert!ncia por escrito e multas c u medidas admiaisttativas
cabíveis,. natif"teando O& inftaton:s e am:cadando as multas que aplicar pela;
.infrlç&s relativa a:
aJ estadaaamento e parach:
h) carga c descarga: de mercadorias;

c) DW!Obru;

d) :tin:alizaçlo;
~)velocidade;
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/J~doDIOcbvia;

I· abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou OOst.kuJo
pua o btnsito de vdeulos, de pessoa ou de aJZimais., ou ainda caum- daDOS a

8) n:gulamcntaçlo do uso da via;

l'ftll'ricdodcsplbticolouprMdu;

h) uso in""'quado da via;

D- abster-se de obstruir o trlnsho ou tol'nf·lo perigoso. atiraDdo, "'
depc*itando ou ,,.ndoo•ndo Da via objetos ou sub&tloc:iu, ou criaDdo ~
outro cbsdculo aa mesma..
•

n) serviço pl1bHco de trusportc c:oletivo e individual;

--·-. _

o}..._,. de_produtos perigoso~.

cqnipemenn de uso abript6rio;

i) dtnjficaçlo da via. de poates

e viaduto&.

iDStlbç&s . e

cquipamc:Duil da via;
/}-cbvio,dnse.-.o;
I) cxceuo de peso. de dimcDiõel c de lotaçlo dos vefculos;
..} pedestm. clclo<Dotor. vefculo de -

de lniÇioanlmole aalmal;

·

·

• p«>pUlsso -

Art. 21. ADiei de c:olocar o veículo em ein:uJar1o lliS viu pób1icas o

·

vn ~ fiscalizar o cumprimento da norma comida ao ar! 96.
apticaDdo as penalidades e .urecadando ar. multas Dele previstas;
vm • implantar.

mantc:r e opeqr sistema de csttcionunento

rotativo pago DU vias;
·IX • ltl'eCMiar valores pmvenieates de estadia c remoçlo de
vckuloJ,. objeto& c escolta de vdcuJos de carps aupetrtimension*'ac ou

perqm..;
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..

' ' '
' . ' .
'
X • acdeDciar G& sctriç:ol de esc:olta, fiscalizar c adótar medidas
de sc,gurança rtlativas aos serviços de reaoviiÇio de vdculos. CICOka e uuspo11e
c1c carsas iadivWvd&;

. XI • illtcpar-ac a outros lqJof. e Clltidlldcs do Sistema Naciou1
de Trlns:ito para fins de~ e compensaçto.de multas impostas Da ma
de..,. compd!ocia. Wondolunifiooçlo do li=ciamealo, l - el ·
celc:rHbdc das transferbcias
veículos c de ~ dos condutora: de uma

.se-

............... cbfodcnçlo;

.

.

XJI- implanlat u medidu da Política NKiooal de ~10 e do
--deTrlnsitD;
xm - ,..,.,.... e patlclpar de projel<io • _...., de
cducaçlo e segurança de IIIDsito de acordo com u diretrizel embelecidas pelo
CONIRAN;
..
XIV :. pli:Dejar e implantar medidas para reduç:lo da circubçlo
de vel'culos e rtOrientaÇio do trMe.so. com o objetivo de diminuir a emisdo
sJcbaldepoluentes;

.....,._

1•

-.fustar

c:iDlo de segurança: e verificar o do& demais

ICO

D - veâficar a

cxist!ocia. •
,

•

~ eo

fuDcionamcnlo doe:

-

lU -aaeprar.-se da exdi!Dcia de: combustível suficiente pua o
pa:oeod!do.
.
.

ftkulo,.

diriJüxlo-o com ateoç1o e

-

Art.

a o c:oodtJtot dcvert atodo momento. ter doaWUo c1e seu
c:uidados indispensiveis 1 sesunnça do
...

obcdcc:cdü........,_ ..

Art. 31. 0 lriDs.i1o de vcfc:ulos D1S vias: ~ aberta ). cin::ulaçlo

1- • cirtulaçlo far..z.t pelo lado direito da via. admitindo-se as
cxceç&:s devidameiJie sjn•lizad•s;
D - o c:oadutor devcrf ·guardar distlncia de seprança lateral e
:froatal cabe o ICU vckulo e w demais. bem como em relaçJo ao bordo d&.,pistà,.
coosidetaDdo-sc. DO momeolo, a vdocidade e as c:ondiç(les do locaL da
-~-~-~~.c~~:ç&sc~cas;
,
.
m • qumdo .vekulos. lransitando por fluxos Que se- cruzem. se
aproximarem de locll alo Ãaalizado, terf ptel'er!ncia de passagem;. .
.

que_....,..,...

o) DO caso de apCaas um fluxo ser provcciente de rodovia, ~quele

por da;

b) DOCUO de rotatória,. aqueJ«:; ~ esti~ çirculando por ela;
c) ·oos demais casos. o que vier pela direita do coodutor;

humana e de traçlo allimat

IV ·quando uma pista de: robmeoto comportar virias faixas de
circulaçlo DO mesmo sentido, 11o as da direita ~ ao deslocameato dos
vekukJI. maillczuos e de maiOI' porte. quando Dlo houver faixa especial a eJea
destiDada. e u da esquerda. dc:stin.das l ultrapassagem e ao dc"s'oc!tfl'lt:D'O dos
\'Cfcutos de maior vdocidade;
V - o bi.nsito de vdculos sobre passeios. calçadas e DOS
KOStamentos,. s6 poderi oooner para que se adentre ou se saia dos imóveis ou
treas especiais de cstaciolwnento;

XVD ·articular-se com~ cknws 6rglos: do Sistema Nacloaal de
TrinsliODOEstado,sobcoordenaçlo.do~voCEl'RAN;
·

VI ~ os veículos preocdib de batedores: ter1o prioridade de
passa,gem. nspeitadas.as demais regras de cin:ulaçlo:

xvm - fiscalizar o n!vd de emiulo de polucRtes e ruído
produzidos pelos vekulos automolOl'CS ou pela sua cup. de ac:ordo com o
at:lbeJecido no art. 67, altm de dar çoio ls açtses ecpcc:fficas de ócglo ambicDtal
local quedo solicitado;
XIX - vistoriar veículos que nccessiwn de autoriuçlo especial
psn transitar e eslabclecer 0$ requisitos
a serem obseJvados para a
cim!laçlo desses vdcttlo:s.
Pmdgrafo único. As competências relativas: a ófglo ou entidade
municipal sedo exercidas DO Distrito Feden.l pelo Departamento de Trlnsito.

VD • <:& "vdculos destiJudos a. SOOMTO de iacbKiio e SllvamclllO,
01 de pol(cia. 01 de 6valinçlo e opençlo de trtrWto e as ambullncias, além de
priocidMie de trlasito, ·aozam de livre cin:ulaçJo. estacioaame:nto e panda.
quando em serviço de wg!ncia e devidamente idcatificados por dispositivos
re.culameDWes de ll1arme SOtMXO e iluminaçlo vermelha intermitente. observado

XV· registrar c liceDciar, aa forma da lcgisbçlo. clclomotores.
vdcuJoa de tmç1o e propuis1o humana e de: traç1o a:rtimal, .fivelinndn. 8UtuiZJdo.
eplicmdo penalk!adcs e arrocadaDdo multas dec:oacntes de infraç&s;
XVI • cooceder autorizaçlo ptua c:oodw:ir vdaJlos de propulÃO

t6:Dk:oSt

Art. ZS. Os órgãos e entidades executivos do Siste1n1: Nacional de
Trânsito poderão celebrar conv~nio delegando ~ atividade~ previstas. neste
Código, visando nuior eficiência e segurança pan os..u~wúios da via.

PardgraftJ Wrko. Os órglos e entidades de ~tç. poderio
prestar .serviços de capacita.çlo técnica. assessoria e monitorameato das
ativldadcs relativas to trAnsito durante o prazo a ser estabelecido eatre u partes,
com ressarcimento dos custos. apropriados.
Art. 26. O Poder Ex_ecutivo, observadas as compeancias pmistas
compreendidas nos
:

neste C6digo. expedirá nom11 discriminando as. infraçOes
~ VI do art. 21, V do art. 22 e VI do art. 24.

CAPÍTULO fi
DAS REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO Ea>NDIJTA
Art. '1:1. ~usuários das vias tem=stres devem:

OJCgiÔDlC!

a) quaDdo tais disposilivos esõvm:m acioaados, icdicaDdo a
proximidade desses veículos, todos os condutores devedo deixar livre a

passagem. pela faixa da esquerda. indo pua direita da via c parando se aocessário;
b) OC pedestres ao 00\'ir O aJanne SOBOro deveria agtlardar DO
passeio a passagem do veículo de emetg!ncia. só atravessando a via quando o

mesmo ji tiverpau.dopelo local;
c) o wo de dispo:5itivos de a1anqc sonoro e de iluminaçlo
vcnnelhl intermitente ~ podedi ocorrer quando da cfetiva pre$taÇ!o de serviço

de urg!DCia;
.d) a príori<bde de passagem na via e DO cruza.mcnto deveri se dar
eom velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. obedecidas .u

"""""...,.. ..... Código:

VIU • os veículos prestadores de serviços de utilidade pública.
quando em atendimento na viil, gozam de livre parada e estacionamento no local
da prestaçlo de serviço. desde que devidamente sinalizado. devendo tais veículos
eRar identif'ICidos na forma estabelecida pelo CONTRAN;
IX • a ultrapassagem de outro veículo em movimento dcvert su
feita pela esquerda, obedecida a sinaliz.açlo regulamentar e as demais regras
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COilSlaDteS deste C6digo. exceto quando o veiculo a ser nJtrapassado estiver
sinalizando o prop6sito de entrar l esquerda;

X - todo condutor deverf. antes de efetuar uma
cc:rtificar-se de que:

•} oenhum coodu!« que

vCnha -

~cm.

boja ........,. ....

- -ultn;""'·lo:
.
b) qoem o prcC:cde asa mesma rma. de ldnsilo alo blja iadicado

·~doul ........... -

c) a faixa de trlnsito que vai tomar esteja livre numa cxtenslo
suficiente pua que sua llWIObra Dlo poaha em perigo ou obstrua o tdnsito que
venha em~ COPllirlo;.
·.• ·

existirem.. o coodutor dcvetf aguardar DO acoslaiDcllto, A direita,. par.a cruzar a
pista com~
~ ~. Antes de entrar A direita ou A ~ em out:ra via ou em •
loce<Uodolnlo,U>do-.do-mi: . . .
·.
'
r - ao sair da \'ia peJo lado di:cito. ~-se o múimo
possível do bordo direito da pUta c aocut~r sua maoobra oo mcoor espaço

poal>d;

n: - 10 sair da via pelo lado esquerdo. çrox:imar·se o múimo
poa!vet da liDhl divis6ria: da pista. qtWXb houver, caso ae traac de uma pia
com circulaçlo 1101 dois seatlcb. ou do bonJo esquerdo, tralando-sc de uma pista
dewa.sóseatldo. . .· ·.·., .
.
• . · ·

. -·--Dunme.-

XI- todo CDDCiutor ao efem. a u1trapaaarem deved: .
, a) iadic:ar com antec:ed!Dcia a mmabra pretelldida. aciocaDdo a
luz iDdJcldora de ditl:çlo do vekulo ou attavé de
c:on\'CIICkmal de braço;

s=o

b) afastar-se do Uldrlo CIU UIUirio& aDI quais ultmpasa. de tal

·

tcrma que deixe livre uinadisdDcili ~de ~-·
.

~sem.

xn -•

se

vefctzlm que deskam liCibrc b'ilbal: ter1o prefeteDcia
dc.P,UUICUl~~~~-rqrasdccUallaçio.
•.• ~.·-. ·• · .-.~-t-1• N're,ns'dO tlltdpalqaD perillal aa atmca 11 e b &o
iaciso X e a c b do lal::ilo XI 8plieatsHe a tr:u1p0Ciç10 do faixa. qt10 pode ter
lalizodoWIIDpdatmada~<omopdarm.dadUâta.

' · .-

-~i::~~ U

·

:q;a ~.liCite amg;,. em oolem

c~ia=me.C. ....... do ...... _
.......... ~pda ..........
doe mtDOI:CS e.juz:a~ co;mesccr. pdaiacolrnridedo ~ ~ ' . ' .

Art. 3L Todo c:oocfutor, ao pttceber quC; oWJó que o 'sesuc tem o
.,..,osltodo~Jo,. :
. .
'
. · . ) ~~~~Vcr-~Pcia&ãudaelciuâda.dcdocar~puaa
Caixa dll direita. seúl'i:eíeiaf aman:hl; ·
··

·; ..". . . n.-:SC =~~pelas dcmaiJ &ius. m.antu--sc naquela

zut qual estA cill:ulando, sem ace1enr a nwdJa.

Ptudgmfo llnico. Os vdculos mais lentos. 'qumdo cm fila.
dcvedo'manttr ~stlncia suficiente cntle si pua permitir que vekulos que DIultrapassem possam se interabr na fila com seguranÇa. ·
· '
'
Ari. 32. o condutor" que tenha o propósito de ultnpassar um vdculo
de Jranspoctt: coletivo que esteja parado. cfetuudo embaniuc ou dclcmbarquc de
pusasciros, devedi reduzir a veloekfade,. dirigiDdo com aiCDÇio redobrada ou
parar o vefculo.. se necessário. visando a segurmça dos pedestres.
·
· • •
'

..

.

~n. 33. 9 condutor nlp podl:rt ultrapassar. veículos em. vias com
duplo sentido, de dircçJo_ e pista l1lliea. nos trecbl:» !=curvas e cm aclives .sem'
visibilidade suficieute. nu passl8eDl de nível. nas poalel c Viaduto& c_ a.is
......... do - - ex<:elo QuUdo ....... sUulizlçlo pemUiiDdo •
u~em..
. . . . , ..

Art. 34. Nas iatenp;.ões e suu proltimkladc&,. o condbtor dO pOded

eretuar ultrapassagem.

~

'

ArL 35. TOOo coadtltor que queira execaiU uma manobra deveri
certificM·.sc de que pode exccuti-la sem perigo pua 01· demeil Ull.lirios da via
que o seguem, ~ oa v1o cruzar com de. .........uterny aaa poeiçlo. sua
din:çio e sua velocidlde.
Art. 36. Antes de iniciar qualquer IIIIDClbn qoe Implique _um
deslocamento 1aten1. o c:bndulor devert iadicar seu pcopósiiO de forma dan. e
com a devida an~ncia,. por meio da luz: indicadora de direçlo de xu \'ercuto,.
ou fazeado gesro convcnclonal de braço.

Ptzrd&rofo. inico. EnteDdc-se

pt'IC'

do -..ça do direçlo. o
da qual vai sair, respeiradas u

~ deved ~-~~~c_ cicfistu. ao. vekulos que
transitem

em semido CODtrfrio pela puta di

re~~~~~~~~---

VIl.

·.·.· ·. -_

--,·.

,

-_ " .

, • c)~ apSa a ef~ da IDUIOtn,. a faixa de trlBiilo de
acicxww:lo • luz iDdicadora de direçio de veblo 011 fazmdo lesto
~~de InÇo.: adOtudo 01 ~ DCCICSdriol pm.lllo p&- cm peri&o
Ou obstmirotdnsito doa ~que ultnpassou;

• ,
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~ocamcniO latetal a

traasposiçlo de faixas. movimentos de coaverslo t; direita,. i esquerda e~
Art. 37. Todo coodutor que for ingressar numa via, procc:deate de um
. lote lindeito a essa Via. devcri dar ptcfc:r!ftcia ao1 vdclllol e pcdcatres que por
ela estejam trusitaudo.

Art. 31. Nas vias providas de acostamento. a coaverslo l esquerda e a
~ de retomo deverio &er feitas DOS locais aproprildol C. onde estes nlo

· Art. -40.. Nas vias mbanas. a opcraçJo de retomo deveri ser feita I'JOS
meio. de sinalizaçlo. quer pel& exist!Dcia
de loc:aiJ apropriados.· ou,. ainda. em oub'DI locais que ofereçam c:oodiçl5es de
seguraDÇI • fluidez. OOsetvldas a caracu:tísticu da via,. do veículo, das
"'""-~edamo•lmeoiÓçlodo_...écklis<u.
.
...
locais pua isto dctenrUilados,. quer por

. _. Arf:

4L O aso de Juzca em '\lefcuJo obcdcctd b

--········
, .. I-

sepiares

·.,··.
cm c:üatlaçlo-o COOikor lllaDUri ac::e-· 01 fu6i& do \'clcuJo.
;····

utiliziDdD luz: bliQ;
'
. .
> ' I .,_ < < '
'
•
•
~ • • ' •
• ' •
'
·.
' ,, dumte l DOite. Das vias provida de .iiiiiDiuçlo pt1bUca;

~ •

b) dmute o dia A

~p!lilico;'

DOitc. ac. t:l1oeil.. meamo providos de

c) dmaate o dia l DOiiiC. quudo .se tta!ar de \'dcQio de trutspode
coJetivodepasqeirol,.moc' 1 lete IPO(OMta.'eeiclcmoeór;

II - em citr::ulaçlo. o COGdutor

man~ KeSO&

a. t.nSd do

vdc:ulo. utilizaodo luz alta em viu desprooidu de i.lumiDaçiG plblica. exCdO ao
avistaroutro~vekuJo cu., sepl-lo;.
m- a troca de htt baixa e - de .forma ia~ e poC' ew10
pedoikp de tempo. com o objetivo de adw:rtir ootrc. JDOtoriJtas. só poderi ser
utiliDda para iDdiclr a inCCDçlo de ullnpasaar o vek:ldo qoe sepe l fn:nte ou
iDdlcar a eJist!Dci.a de risco l se&UnDÇ& pma 01 vdcuJOI qDO. cin:ulaa DO

para

-""""""'

IV - o c:cmdutot maate:ri acesa as luzea de posiçlo do vekulo
qu.,.dooobclmvo- Debli!la~ cmaçlo; .
V· O ~utilizlri o~ na seguint.ea situllçõel.:
a} em i"'!*''inçõ"" ou sn:c.ç&s de CIDCCJ!acia;

. ~) ~.• ~lament.çioda viàauim:odetcrminar;
, VI - cm circal:açlo. o COIIdulDr manaf açaa a 1uz· de' pa.ca
durante • DOile;

VII - o CODduloc llWliCd acesu. l DOile,. as luzea de posiçlo
qUIIIdci o·~ ali,.; paaclo pua filll de embolque oo ~do
pasasciros c~óu descarp de meacadoria..
Art. 42. o condutor de vekuJo Í6 podcrf fazer uso de buzina, desde
que cm~ bteve. na seJUitttesa~·

I - para fazer as advert!oc:iu DOCt:ISÚiiS a fim de C\'jlar

u - fora das ma Ulbanu. quaDdo for COCtVC:aiente advenir • um
condutor que se tem o propósito~ ultrapasd-lo.
Art. 43. Nenhum COIIdutor dcved frQr bruscarDcJdc seu vetculo.
salvo por razões de seguruça..

Art. 44. Ao regular a vdoc:idade,. o ccadutor dcveri obser\'ar
as condições ffsicu da vil,. do YeknJo e da cup. u c:oadiQik&
~e a intensidade do trlnsito. ~bc"..
.. a01llmiles múiJnos de
velocidade estabeJccl4os par. a via. altm de:
I · nlo obstruir a marcba DOrmal dos demais vekuJos em

CODSt.anlcldeDte

cin:ulaçlo sem causa justificada. transitalldo a uma
...uzida;

~ .aDCII1Dal.IDcnte
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n - sempre que quiser dimiDWr a \'dockladc c1e xu w:fcuJo
devcri antes cc:rtificar-se de que pode faz!-lo sem risco Km~ pua
oc OUUCI caodutotes. a do ser que haja pcriao imiDente;

•

n ~~o pidom cem as c1aas m1o1.

IU- iDdicar~ de forma clara. com a ""'t'CC'Rnefa accc:sdria c a
liDalizaçlo devida. a manotn de rcduçlo de l'doc:idlde.
Art. 4

m •

..... "'"' Mcm>o
iDdicaçlo do lbe lOja
favcrivd,. DCIIhum coodutor pode entra' cm uma iDitneçlo ae boi.Yel'
pwUbilicWe de '~tt 'obripdo a ittaobilizar o l'Cfc:Wo. Da
do aw:.twt:aklo.

Art.

n. s.mp.

mCONlltAN.
• apecil'fi;c•IÇo&•s• do

'"*

a~""""""""

.sc ....

• L

COOiidlndae•• ' n•mcnto

exccç&:s devidamente sjnaljzadu

1 l' Nas vias .providas de •

k

• u devem •
•• '&ie pela dkdta da pi1ta de
c:eDbO da &hli -.1 cHrcila Ou ao- baldO dbdlo

SI

---que-u

.,

COifalu.,.s,.fa _ _ _ _
vias de lrlbllto ~ o IObre • a.Jçaàl . . . .

.-----pela-."""""'.....---.
. .··--...- --..
p:'Oibidl • ~ -

..-.

.....

~

~--

.. Art. D. Mal via~ tld:IIDal e~ rank ciD pi.:.~

•

a&

vdculol paradoJ.

estacionldos ou cm opcraçlo de carga oa dcscup devcrlo estar tituadoJ fonl da.
p;su.do~.
.
I 'r O eu.clonamento dos vekulor: &lWAUiz:adc:w de duas rodas
seri feito em posiçlo perpendicular l guia da caJÇIIda (~) e junto a ela,.
&alvo quando bouvcr sinaliuçloquc dctcrminc outra~-

f 3' O csteeioo•men«o dos vekWoJ ICDl aJ:udooo do coadutor

podcd .... feito ........ ... locUs prevútoc ..... C6cllso .. _...
restd,'?Y""tdos por linalizaçlo espocffic:L

Art. 50- O condutor c os pssageiiol nlo devedo abrir a pena do
vdcuJo, dciú-Ja liberta ou descer do veiculo sem aleS se c:eniJicMtm de que
Wo do c:oastitui periso para clc:s e pan1 011tr0r1 nsufrios da via.

Pardgrofo IÓJICO. O embarque e o desembarque devem oconer
scropcc do lado da calçada. c;(c:eto paa o coodutot.
Art. 5L O uso de faixas latc:tais de clomíalo'e du ireas adjaceDitS ls
csuadu e rodovias obcdoc:er.i u CODdiç6::s de segmauça do tdDsito estabelecidas
pelo~ ou entidade com circunsaiçlo sobre a "lia.

, : · Art. 52- Nas vias inte:mu patt:ooe.ntt:s a COIIdom!DiC. consrih•Cdos por
unidades aulboomàs,. a sinalizaçlo de re,suJame:DtaçiO da via scri implmtada e
nw:rtida is expensas do COIX&omfnio, ap6c aprovaçlo dos projete& pelo 6rBJo oo
entidade com circunsaiçJo sobre a via.
Art. 53.· 0s vdculos de traçlo animal scrlo ~pela direita da
pi&ta. junto 1 guia da calçada ou acostamctlto. &empre que aio bouver faW.
especial a eles destinada. devendo seus coadutom: obc:dccer, DO que calbcr. u
regru de circu1açlo pn:visw oestt= Código e ls que vierem a ser fixacW pelo
órglo ou entidade ca::D cin:unsaiçlo sobre a via.

Art. 54. Os animaís isolado$ ou em grupos só podem circular nas vias
quando cooduz.idos por um guia. observado o seguinte:
I - pan facilitar os deslocamentos. os rebubos devttio ser
WlS dos outros por

divididos em grupos de tamaoho IDOdcndo e s.epcwjos
suficieotcs para niO obsttWr o trlasito;

~

..'

...-

-~ .......

a~ dD

de JOiameDio,. . , 1DCIIB) ICiltido de ~ ~ , . . ...... caGa

~IDkcc.~··

Q'

I

p~-.Qaoodo-·--·
dç lrbilo e a da
ditdta fliltdmeiMdl ao 1110 ~ dD-caro tipo -ra&ao
de Wlblo,.

dC cqa oa dCac:qa ocd
lçlo IIObto a >ia c 6

clescarla ' ..

com •

I! , . - ... de
a ....,.:m CIIUD W(clloa de ft).a ~ IIIÚD CXIIDO . a

: Art.. 51. O&

com eh

.Art. 49. Nas puadu. operaçOes de carp CMI
~
esbcionanientcc o vdCu1o deveri ser posiclooado 110 aentldo do fhw). pmldo
ao bordo da pista de rolameato e junto l pin. da ~(meio-fio). admitidas aa

de pnli<Çio. do -

..... 57.

+ ...

rola:mel!io,. ptefw

......... ~~o"' .••...., .. via.. pa<ada_ ...... làDpo u.cfiJpeDÃvd paa ~ ou ~.do
pasazei:ros. desde quê Dlo iDtCaoénpa ou pcrtmtc o .Du:xo de ~ ou a
d_o podcou'os.
. .
P~ ""'!>'·'A -

'

'Vdculol de ma adjlceale • Cllpdl c a mama.

Ydculo ao k:ito vürio. cm sibaçlo de ~ deYCd ser po~ a
-~do~ .. --peloCON'ltW<.

- - pelo 6<!110 oo -

com ao

do pnli<Çio. do -

..... 56.0. _,.u.odo -.:lclclar, --~~~
poderio"" iraooparladaa:
1·--do....,._.
n ~ aa cano IMaai acopladD - wi:ukll ou em IIICIIIO
..,......__do....,._, .
.

Ao aprmimar-se de quJqucr tipo do a............,. o CC*kD'

cb&tnliDdo ou ~a paaaaem: do ldmito lrallm:aiL

......so -

_ . , ; . . _ <loOON11<AN.

do
.....
- que pcaa
pcudlacia
copoc;al,
... ~
moderada,
de
fenDa
dcca' aeu
\'dc:uJo- com ~tJ;UrUÇa
paa dK
pasa,ccm .a pedestre e a vdcaloa qoc ICIIham o direito de práeltDdL

que .
que rcr........,
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d

.tL

ll'A-de-amch
lçlo-a>ia
p o d c d - . àn:ulaçlo d o - .. - - .. lllw> ....

\'dCUioiF•

.........

•

ele* qoe dolado·o ucCbo com dclolab.L
g ~ _,;. : deYcd dradM'

I 'Z' A crimwa dctilta de'

~

.
.... .,._ · · podcodo -

I ,.- OJ

\ldculol ~ . ,

.... -

ef'dDirtm a

....

....-cem ou

ulUçaluscm do blciclclasdcvcdo ~ - - - dal.,.._de
ao mfDimo am. mccro e cinq6eDla teiiiÍJDCII'OL
Art. "- Desde que autociAdo c cSevidameme áJsalfDdo pdo {qlo ou
sed pcnnitida a circullçlo de bicickul.
IIOipwcioL
Par48nifo !lnW. AI> ciclista. quondo ~ o cac do
puselo com pedcsuoS ~ obripl&ia a vcl(!dclade n:duz!da.compM{..t com a
aeprança c a emisslo de siJW soaoro audi'vd qumclo ~ tempre
~com ~sobre a via,.

...,.._,.,. pma<ocia do eú<ullçlo""' ~

Art. 61. As viu abertas 1 ciJCubç:lo,. de acordo com sua
dassificam-sc cm:
I - vias urb&Das:

~

a) via de ttlnsito dpido;
b) via arterial;
t:) via cok:tora;
d) via local;

n - vias rurair
a) rodovias;

b)Art. 62. A velocidade máxima permitida para a via scri iDdãcada por
meio de sinalizaçlo. obe:decidAs suas caractcrlsticas técnicas e u. c:oodiçra de
binsito.

•'
O - os animais que circulaiem pela pista de tolameato deverio
ser mao!Jdo& junto ao bordo da pist&;
, • : · , Art. 55. Os condui!Xe5 de motociclew.
~circular nas

vias:

IDQCoDeW.

ciclocnotores. só

I - aas 'Vias urbanas:
a) oiteata quilômetros por bota.

nas vias de tdnsito r'pido:
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...,.__ podoodo ...........

caJça:bl para outros fim. desde que D5o seja prejudicial ao fluxo de pcdesttea.

a)--

li'- - via nzrals:.
1) c:c:alo o dez quii&Detrol per bom piA ltiii::ICD6Yeis

2) ..:weoca 'l"'l'

3)oifebtaqrr10

Cl

C4 por bon. pa &rlbal e micro-&ibas;
I

-

1 r o 6c:slo ou eDtidade de trtmito ou rodoYifdo com
aotn • vía podcri rep~ameDC~r. ltra\Ú de '!"'alinçlo .

içiD
nloddldt& supcrioreaoa üaferiora,ilqtaells nrab*ekfu DO f 1•.
•'

~O. A velocidade mfDUDa -

-~cada.

trbilo
c da -via. '

'

•

.

••

•

•

l

podcri"' iDferio< ~ molade da

de

=pdWa
.. """'"- .

......
do't' •

-

a

ctiCüp........W • sesuruça
e . ~pelo
01:1:

·,.6rJk!

.,

ou o meío

. ..

.·
;.-dcsloquom .- paeus,

ax.dliDie prévia

coodlçilea de ......... -

-

c:cadlç<!eo -

•

.. ..,.._

....-.---...
.
. -"""""de-. .
..
Ari. a At
iDlui!r dez uc. devem a
'

'

'

'

crimça com idlde

~ 801

'

a

'bcxu IWCiroc.. lllw · aceções qu'"""M'hd• pelo
.

,
AJt.. "- J1 obript.ório O UIO elo cinto de sesaruça pam CODdolcr 1C
J*lqdrol. an toda :as via do tcmt6rio Dlclooal,. salvo em sittiiÇ6el
I'CJI"
1M pdo CON'IltAN.
Art. 67.. Nenbua:t vekuJo poded trattsitar sem atmder k nor:mas
1
1
"' =
pelo CoDselbo Nacioual do Meio Ambieate • CONAMA.
pelo I:DitilulD Bnlilclm do Meio Ambieat!: c 00. ReaaoJ Nlbln:il: R.e:DoYivds mAMA e pelo Plopuaa Nocioad de Coottde de Po1uiç1o poc Vdculoc
• PIIOCONVEc:om ldoçlo ~ cmis!lo do po1ueoJes.
Panf8nt/o 111tktt. 0 C0NTRAN e 01 Manidpiol. DOI IZfveis de
. . ; e ·• assim c::cao a. Estado~,. em cattit.r .........,.rente. CSI:Ibekcc:rJo
0114
,.
adoquâ:llpKao*ndimenm~lfilpOIIDDeltolltigo.
Mt'h

..

trectx. tlfbaDos de

Al't. a. As provai ou

... pevUo>

viu nttais e au obns de Me a

pase;o

''

I Z" Na bip6lbe do a cup c:oaÃidt em produto pc:rtao.a. U."

.ser*

f ~ NOI
...... .......-. -

em

~ (qlo CM eaddldc COI':l ~m5çlo IObre I via, alvo WC de U10

CXlN'IJIAN.

• ....,_ .... _........,.

do trtm:ita aó scft permitida quando
pedestres. o 6rglo ou eobdlcle com·circuDscriçlo sobre a \lia dcvut asaeaunr a
tDtidà de tdmilo com cit
:r~ . dcYX!adaallzaçloe-paracüoul>çlode ........,_ .

li" A'"""-dc _ . _........
111 16 poder:i ser realizada
wila ~ pu"

:::;:_ q0

de ..._

que~

destinado l ....._ doo
de-...,.....,.,...;..,· carp pcri- que'' ........... q.c..,-...... ~·-·"""--via plblica oa. colocu popuiaçlo
ambiente
risco
.
f6"0odc"""-obsunçioda-eeda-pa

- ...• A.t_ 64. A'"""-

poaa dlaificlr a

f t• 0 ciclista " F "Cb empurrmdo I biciclela se equq.m 10
pedcscrc cm direitc& e devercL
··'t
y
I '1:* Nu mas urbanas.. quaado alo houver passeio~ oa quiDdo
l2lo for pcalvel • willi:açlo destes. • cin:ulaçlo de pedestres u pista de
rolameaco sed. feita a:m prioridade sobre a. vefcuJcc. peJoc bordoa da pista. em
fila dJUca. exceto em locais proibicb pela si.aa1izaçlo e us si~ em que 1
sesmmç:a 6clr """t*Wittida.
1 r Nas vias nmUs. qumc~o n1o hoaftr
011 quando
nlo for p:alvd. utiliDÇio do·mes:mo,. • ci:n:ubçlo de pcdc:sm:l. Da pia de:
rolamelm,. scrt fdta com prioridade sebe os velculoc. pelos bordel di pista. cm
fila dak:a. em sentido c:ootrmo ao cfcs1ocanmto de vefadol. exceco cm locais
pmibidol pela süWi:z:lçi:> c
nas sirulç6e:s em que a sepraaça licw
~
.
. I 4" o. podoolra podclio . - . . . da p;...
Clblenada •leJfa& do& H t• e 2". qua:oclo se desloeama. b: t taLdo objclol

.........,= ....

lue:pcrbca.pan.~demaisvdcab;

b) aaestrlclas. JCaC:Dtaqr..... m frOI por hora.
' '
,, .
.

... aiDdl.

..._.,..-.-de .... da

b) JeiiCOta qui10metrol por boft, Dll rial arterWs;
c) quareaa. qailOmeUos por boca. nas vias eoletorar,

d) -~ pochon, nas,;, loca;s;

da
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• i dr, li • dclportiva. iDr:Jaaive . . . eaaios.

via-·~ o6 podclio ... - - - p6vi& ..........
da ~do tdasi:lo com ciramscriçlo IObre a via c 1 r • 1o stm{lftl de:
I• i* I • ÇL expressa da respcct:iva coafo:6claç1G despcniva 00
do esdidldca cmdtll:is • ela 6liada;
n -. (:IDÇio ou fiaDça para cobrir possfvds dmo& mafleriaill via:
m - COQtrato de sesuro cootra risccc e acldeatea em fa~or de

rv - prévio rec:ol1limedto

do vaJor ~ ao.

CUSlo$

operxic:mis em qae o (qio ou entidade pcrtDissiodria iDcorreri.

Ptudgrtlfo único. A autoridade com circuD.1c:riçlo sobre a via
arbitnd. ot. vaJota. mínimo& da awçlo ou fiança e do eoatzato de seguro.
CAPÍl'VLO rv

DOS PEJ"P.srRES E CONDUTORES DE

·
Art. 11. Para cntZII' a pista de rolamento o pedeStre tomad pttt:IIIÇtles
t de tcpraDÇa. levaDdo em ~ priDcip.tmeore. a viR"biUdldt, a disdzacia o a
vdocidi(Je cb \IC(c:uloa. · atiliziDdo.. sempra ·:a tm,u ou paua&eQ& a do
destinldu: sen::ptl qac CSUI existim:D llUIDI disdncia de' .lb!! c:iDqf:Jeta metro~

dele. obsertadalaa sepintes rqras:
[.- ODdc alo hoinu faixa ou pas.ugem. o cnttamento da vil
de.vcd sec feito em. seaddo perpeudicuLv ao. de seu eixo;

n -para atravessar uma passagem para pedestres sinllizlda como
talou delimitada por: maras sobre a pista:

,._

a) oode houver foco de pc:dc:stres. obcdeec:r à indic:lçlSes da
b) oode nlo houver foco

de pedestres. aguardar que o semMoro
· ·

ou o agen&e de tdnsi:to interrompa o fluxo de vcfculos:

m - 1W in~ c cm suas pm:rimidadcs. onde alo existam
faixas de travessia. os pedestte:s. devem atn.vessar a via u contim"ÇÇo d&
calçada. ob&crYm:loo que SCSUC::
a) do dc\leC'Io 8dentrar aa pista sem antes se certific:lr de qae
podem faz!-lo sem oblcruit o utmito de veku.los;

b) tDD& vez iDicilda a tn.ve:ssia de uma pista 01 pedestres Dlo
deveria aulDCll!lt o seo petCW'SO. dcmonr-seou parar sobre ela sem
'tt

Art. 7L 01 pedeltret que esúverem attaw
\ a via tobftl • faíxa
dcJmut.da para este fim teria prioridade de pasusc:m. excdD. IMX Joc:ab cem.
si:balizaçlo semaC6rica. onde dcVerlo ser tcSpeitadas as regru estipulada oeste

Có<fiao.
. . •

P.,...mfo Wúco. Nos locais em que booMr

súWiDçlo

...,..r6rieo dcC<ICI!n>lede,.........,... cladapmor!ucU aos ,...._.que..,
tenham cooclufdo a rraveuia. mesmo em caso de mudaDça do semí!om libtnzxb
a pusqem doe vdculo&.
Art. 72. O 6rglo ou entidade oom circunscriç:lo sobre a via mll:ltCd.
obrigatoriamcD&e,. :a faixas e passagea& de pedestres: em boa coodiç&:s dl!l
visibilidade. hiJjeDc. segurii)Ç1 e sjnatiz"i*"
CAPÍI'VLOV
DO CIDADÃO

Art. '73. Todo cidldlo ou eatidkle civil tem o direito dl!l :solk:ibt, p«
escrito. ao& ócp:. ou _entidrdcs do Sistema Nadoall de Trlnsito ~
fivaDnç.Jo e implaDtlçlo de equ.ipemento~ de segurança. bem como saserlr
lltenlções cm DOrmiS. legislaçlo e outros assuntos pertinentes a este C6diso.

VEICULOS NÃO MOTORJZADOS
Art.
~

e. ~ asscgwada ao pede:stre a util.izaçlo dos passeios ou

aprnpriadas das vias nrbanas e dos

~

das vias rurai-s para

Art. 7.C. Os &gios ou e'ntkbdes pertencentes ao Sistema Naciooal de
Tdnsito t!m o dever de analisar as sol.ic:imç&s e responder, por escrito. dentro de
pnlZO$ mínimos, ~ a possibilidade ou niJo de atendimento, escbn:cendo ou
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~ a anQile
oc.cnc:d, IC pettinellte..

efdUida. iDformaDOO

:10

solkitantc qumclo tal evento

PtudJrafo lirúco. Ju campanhas de trlnsito devem a:c:!am::er
quais as atn'bu~ doi tq1o1 e emKt.des ~ :10 Sistema Nlcloaal de
Tdaàto'e como pcoceder tai& ao1icir:1ções.

CAPfruLOVI
DA I!DUCAÇÁO PARA O TRÃNSITO
Art. ?5. A educaçlo pera o trtmito 6 dimto de todo cidldlo e
CODStitui dever' prioridrio .,.a O& comP""'""" do Sistema Naciooal de Trlnsito.

l •• ~ obripl6ria • . . - . "' axxdeoaçlo -

cada órpo ou eradd.se

i

w 1I
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do Sistema Nacioaal de: Trlusito.

...

f ,. o. 6r&b ou eatidades executiVO& de tltDJito devalo
deDtto de sua atrutura orpnjza::jmal ou attaVis de conveaio. o
fuzrix'!•........... de Eaoolas Nblica de TriDAto. DOS moldes c padlOes
~lo L .. pelo CON'IRAN.

pn:movu;

CAPtrou>vn
DA SINALIZAÇÁO DE 'IRÁNSITO
.Art. IL Sempre que ~. sed. c:okx3da ao loogo da via.
s:iDalizlçlo prevista otste C6:tigo e em legislr.çlo complementar, destinada a
"""""""' ............. - . utilizaçJo "'qualq= ....._
f t• A sliWiDçlo aed. coloc:llda em posiçlo e condições que a
temem pedeitamenk vúívd e lq:fvel durante o dia e 1 ooite, C!Jl dist!nci.2
compat!Yd com a aepruça do trtDsito. coaforme ~ e especificações
coaôdu aa lqiJlar;:lo oomplemeotar.

r

autoriDr,

f o coN'IRÃN poded
em cará.ter experimcnla! e
por pedodo prefixado. a utili:Dçlo de si:rWiDçlo nlo prevista neste Código ou
em qiJlaçlo compleme:DW'.

JÜL ?6. O CONTRAN ~ aatWmeate Oi -temas e ..
UOUIJilW da camplllha de lmbito ucioaal que deverlo ICt' promovidu por
toclo! c. 6q:lol ou c:atidldel do SiltaDa Nacioaal de Trtasito. em apocialiiiOC

--

palodo&........,..,fbiu....._,Ccriodolpmloopdooc • - dol'doálo.
f 1' DI 6rJ1o1 ou ~ do Sisrema Nacioaal de Tdaáto
dcvcrlo promoover oatras cmzpaahu no lmbito de sua cimúucriçlo e de IICOCdo
com u peculiarid8dellocaiL.
,

Art. M. A fixaçlo de publicidade ou de ql1aisquc:r legendas ou
símbolos ao longo das vias condiciona-« 1 l)rfvia aotovaçlo do órglo ou
eatic!Mie com citalascriçlo sabre a via.

t Z' As
de que. .tl#l este .m,o do de cufta'
p::rmmea11t. c do ca IIUYiçol de ddio e difuslo IODOia. de acm e im:qeal
explondo& "pdo poder p6bUco. obripdo& a difu:Ddi.Jas Jiilf:lh
mt com a
~ 1
jede pelai 6qb
ln do Sistema NacioaaJ. de
Tdollro.

· Art.l!. O {qlo oa eatidade de trtnsito com eircwlsc:riçlo sobre a via
podc:ri rctinr ou dctenainar a imodiab retirada de qualquer elemento que
prejodique a vWbilidldc da sJnaljzeçlo wria e a sesurmç:a do ttlnsito, com Onus
pm.quem oteabacdoQdo.

I

""'*"'"'

__

Art. ?7. A odiJcarlo P1ft o ldDàro ICd promovjda 11.1. prMic:ola
e aa CII:IOial de t•. Z" e r pua. .uavfs de plaDejamcDto e ~ c:oonSeuda
c:atm 01 óq:lol e Clltidldcl do SiRtemt. Nlcioaal de Tdnmo e de Educaçlo. ck
lJailo. doi Eâclol:. do .Distrito FadeaJ. e dOI Mmrlc:ípto&. UI mpoctiYU jreu

...

p-

""""·Para-o Mmidmoda l!duoaçio
do CONl1lAN e
Re:itol:a du

c do Delporto. mediute propo1t1.
do Cooselbo de
UniYcnidaaea &.ilehu. diRcameme ou modillltC coo.v!uio promoved:

I · a ldoçlo. an tocb 01 aíveis de enáDo. de um c:mrícuJo
iutca '',cip&•comcoare6io ~ aabre squruçade ttlmi1o;

n • a adoç:lo de ~ ldalivo& l ~ paa o Ulnsito
aa acola de fcxmlçlo pa:a o ...pa6io e o ~ de profeaocet. e

Alt. 12.. Nu vias póbUc:as e DOS imóveis .~ proibido colocar lUU$,
publicidW iDiaiçf5e$. ~ · e mobilWio que po&s.am gerar confuslo,
i=tferir aa 'risibilidade da ~ de trlasilo e càmpcometc:r" a seguranç2 do

Art. n É proibido afixar sobre & siaalizaçio de trlnsilo e respectivos
jmlto a ambos. qualquer tipo de publicidade. inscrições. legendas e
súnbol05 que alo se relacionem com a metJSa8em da sirullizaçio.
suportes ou

Art. 16. Os loca!s deltiudos pelo 6rgioo ou .catidade de: IIinsi.co com
sobre a via l traveaia de ~ deveio sc:r sinalizados com
f'aiDs pinbdu OU dcmlrc:ada DO leito da via.

~

Art. rn. Os loeaU destiudos a postps' de gasolina. oficinas,
emcieaameato& ou ~ de uso c:oletivo devedo ter suas enaadas e .uidas
devidamente'idc:fttifica3as na fomia rcwztmnen•ed• pelo CON1RAN.
Art.IIL Os tinais de tttnsito classificam-5e cm::
I· Yedkais;

n-m- ~- tlc oillalizaçlc)auxiliatcs;

aoalllpllcadorc:

-.

N--

-m- •

criaçlo ""....,.. o6:nleoo ........,...._. pora
'"' ""•auta&Dt:GIO-""'"' e .ani1i1c de ct.da& estatCstieol tdativc.10 lriDsito;
·

.

v.. &ODOI:OS;

rv -.• . . . _ d e ....... "' mluçlode ......_"' .........

VI- Je1tc1 do ageme de ttlnsito e do ooodutor.

janto .... D6clool iDterdisclpliDam: urUvenid.rio& de btDsito. \'iando l
~

uivenicbdcs/sociccbdeaafrcadetrlnlito.

lu ~
"o *abiió- da~~ o atosico cabcd ao Miaiactrio
da,SU!clc, m · ,. ......,. do CONiliAN• ....,,_ .._..,.......,...
acima:Ddo c....Gduw & IC:IaD. aepidu IIIOC primeiro~ aK:OaOI tm. CUO de
IIC:idc:ale de tdltdto:
.
.

p.m,,(o """"· .........., .... cadfU ...........
aua\lá do Si&tema Oaico de Sa6dc • SUS. leodo imcclificldal . - pcrfodoc e aa
forml etbi'

.1

C DO art.

76.

ArL "· o.. MilúiO!rioo da $\6dc, da ~ • llelpodol, do
Tràlbo. cb 1'rulpc:da e da Justiça. arzavá do CON'IRAN, dclan'Olvr:do e
iqW

I

lo prosramu deltiDadac l pmreDÇio de acideatt:l.

P-<0/o """"- O _ . , t do 100\ (doz po< ceo!O) do - '
..,. vakxel ....
1 1 ~ t. Prmcl!:oda Social. do Maúo do SeJUfO
~de lluoo Pouooll c:awado& po< V c l o J i o l - de Via
Tenáltre * DPVAT. do
a Loi a' 6.1!U. de 19 de dezembro de 1974.
ter10 rt:pdl:ldo& me.nsa!menk ao CoordcGa&r do sistema· NIICÍODII de ntmito

que_..

paa lplkaçlo acladva cm pi'OII'&IDU; de que tnta .,. aftl&o.
·.
ArL a DI ~ e eaddldel eucutivol de rdu.ito poderio finDm'
COII'Y!aio com 01 éq:lcW de IDduc:açlo da Uailo. Eltldof.. Distrito Pedeml e dOI

............ <>l>jotiv.-o-dao """"""'cootidas..-oop!lulo.

Art. M. NeDbuma via pmmem.di poded. ser entregue após sua
CODitl'llr;lo. ou reaberta ., tduilO ap6l • rea1iZIÇio de obras otl de ~.
tDqUIDtO D1o ativu devídameate ~ vettical e horizoDtalmente, de
forma & ~ a coocHç6:1.&:quadal: de segurança na circulaçio.

Pon!zrrtfo r&cico. Nas viu ou trechos de riu em obras, deve:t
1er afibda sina1i:uçlo tlpOCffica e

adcqu.&..

Art. to. A~ ted. a ICpinte ordem de preval!ocit:
I - u ordens do igeme de trlnsito' sobre as regras de cin:ulaçlo e

....,._,

U ·as~ do ac:mUcxo .abre os demais s~
m. as~ doi sinais IObP: demais~ de cdnsito.

as

Art. 'L Nlo serlo aplicadas as sanções previstas lleste.Cód]go por
iDOblerviDcia 1 siaaliz.lçlo quando esta for insuficiente ou iDconeta.
f t• O tqJo ou entidade de trAnsito com circwlscriçlo sobre a
,.;. ................ b n p - da~.~ pd• ""foi....
.insuficihcia ou inecJnda coloc:açlo.

f r' O CON'IRAN cditad QQml&S eompleme~;~Wcl; no que se
referel ill~. colocaçlo e uso da sinaliz.aç!o.
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CAPtruLovm
DA ENGEN!WUA DE 1RAFEGo. DA OPERAÇÃO. DA FISCALIZAÇÃO E·
DO POUClAMENTO OSTENS[VO DE TRÂNSITO
Art. t1- O CONIRAN ~as DOOD&S c regu.lameutc& a serem
em IOdo o território nacional quaodo da impJementaçlo du so1uç0e:s
adoradas pela Engcnb.ari& de Tráfego. assim como padrtles a semn praticado~ pCIC'
todo& oe 6rglos c cmidadr:s do Sistema N.rdooal de Trlnsilo.
~

A1t. 93. O CONTRAN est\beleced P*1r6es pua operaç1c,. a
fiscalizaçlo c o poUciamento osteosi vo de trlasito de wku1o& c de pcdescres de
acordo c:om a p:lpUiaçJo c as frotas ~gjstrwlas.

§ t• A padroaiuçlo a que se relere o l!llpUI deste aniao·objetiva
qllllltifk:ar e qualifidr b:Jmetrs c eqnip•mentos COGiidetaDdo o allmcto de

vekulos e ~ pcdestteL
I 'Z' Os crirtrios a

SCiCID ~

para chbonçlo do

treiJwDcnCo doiiiiCDf.cl ~ obodead 1s IICX1DU do CON'J'ltAN•.
Art. !N. Nenhum projeto de editicaçlo que poua lnDSfomm-se em·
p6io attativo' de trlnsito podedi ser aprovado sem pmria am!Dcia do &;lo ou
entidade •com c:ircwuaiçlo sobre a via e sem que dele coasce fn:a pua
~c mdialçlo das viu de acesso adoquadaJ.
Art. 95. QuaSquer obstáculo l livn:: circulaçlo e 1 scguruça de
deve ser devida e

vdculo~J. e pede:ltm. tanto na via quaato aa calçllda.
imtdjltJ""'1tfr sinllizado,. cuo Dlo poua sccretirado.

P.m,M/o .wc.. E proobida a dao . . . , , . _
ln.nJ.\Im.lis e de soooriz:adoret como ~ de vdocidlde. salvo em euo&
especiail definido~ pelo 6rJio 00. CDti4ade
DOI l*ir&a C critmoa
1

e"ebtbi..S.., pelo CONI'RAN.

Agosto de 1996

Art. 100. Somctttc podcri tnnsitar pclu vias remstn:s o veículo Oljo
peso e dimt:tt&õe& a1CZ!dccem aos limites ~ccidos pelo CONI'RAN:
-1 t• o excesso de peso seti aferido por equipamentO de pesqem.,.
ou pela verificaçio de: <b::umemo fiscal. aa fon:oa cstabdrdd• pe!o CON'IRAN.

1 Sed tolerado UDl pcrc:cntuaJ sobre o. limites de ~ bruto
cotai e peso bruto truwnitido por eixo de vefculol. l supc:rflcie da vias. qumdo
aferido per equipamento.~ forma cstabeleclda pelo CONlltAN.

r

§ 3'" Os equipamentos fixos ou móveis ulillt.ados na pesagem de
vekulo& serlo aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade
esnbtkridM pelo CON'IR.AN. ouvido o 6qio ou ecddadc de metroloiia lepL

A.rt. 101. Nenhum vcfçulo.ou combinaçJo de veículos poded b'UISitar

com loraçio de passageiros, com. peso bruto IOW. com peso bruto total
combinado com peso por eixo, superior 10 fixado peJo fabricante.. ocm
ultnpa.wr a cap.cidade mWma de traçlo da unidade traton:.
Pardgrafo único. O CONTRAN rcgulamcuWi o uso de pacus
~os. definindo seus limites de peso.

·

Art. 102. Ao vdculo ou colDbinaçlo dc vefculo5 lltilizado DO
~ de eup iadivislvcl. que do se enquadre ncx .li:m.itcJ de peso c
pelo CONI'RAN. poderi ""~pela IU1<>ridadc
oom cin:utllcriçlo soln a via,. ~ cspocial de ldnsito. com prazo ~
vfllda pua cada viagem. ateDdidas .. medida de scgPI'MÇ& cXJil:Siclaadu.

-.w·bc!eck!os

""""""'"

I t• A autcriDçio sert eooccdida DICCI.iante. reque:rimea!o qad
caractcósticas do vcku:lo oa combbl:lçlo de vdculc& e de earp. O·
percurso. .1. data c o bodrio do deck>cvnento imciaL
I
I 1:" A ~ alo exime o beoeficiirjo.da respoo"hi'idwfo
. pot cveutuall daDO& que o vekuJo ou a. combinlçlo de \'dcub causar l via ou a
~u

-

'
.
. t rt. K Ncdmma obra ou eveato que pou1 ~ ou ínltrnxDpcr
f ~ At» ,auindufes auto-propc:lic: ou sobre c:aminbões
podcd
a liw: c:üculaçlo de vdcuJos e ~ ou. colocar em nsco sua SCJUraDÇa. sed.
sercoacedida. pela .autoridade com eircuascriçio sobre a via,,auuxizaçlo es:pcc:W
inicilduempermisdopr6iadodrzioouemidadcdctdnlirDcomcimwcr'çll:>
de lriDsiro. cem. pazo de seis meses. aiCIIdidu a medí<fas de aeguzuça
lebre avia.
· ·
· · ·
· ·
· · · ~ · ~~
· ''
§ ! L A - - de.m.tizat 6 do~ pdaeu.:uçlo 00
.
Ali.
103.
O
vekulo
de
~devcd
~
dcvi~tc
eqWi*Jc, ·
mmozo-o;$io da obra oa4;1 evento.
.
quando~ de modo a evitarodcrraznamcnto da carp sobre a ria.
· ·
§ r É ~ aviso 1 coU.:!Wlidade. ma~·~ ~.de
. · -~rafo antco. OcO~ fixado..miuilittil ~ ~ ,_
comuuicaçlo social. com quan:ntl e oico horas de ar•
és' rei• de· qualquer. '
forma de~ da carps de que .trata este artigo. de'~ com a ma
iatetdi?o da via,. iadicando-sc os carDlnhos altcrnatiVOI a .serem. utilizldlx, salvo
nawrcza.
•. '
cm casos de emerg~

aesre

§ 3"' A inobservlncia do dispostO
artiao sed punida com
multa que varia entre S0 (cinqUenta) e JOO (trezentas) UFIR. iDd p n L tcm::au:
du com.inaç&s cfvc:is c penais cablveis.
§ 4• Ao servidor páblico respoasivel pela iDobsc::rvtncia de
qualquer das regras previsw rx:ste anigo e seus pa:rjgrlfoc ~ DOS arts. 94 c 9:S , a
autoridade de lr!nsiro aplicari multa dWia na base de ~por cento do dia
de VUicimc::nco ou ~devida eoquamo pc:rmut.c:er. irreJularidadc.

Art. 104. o vekaJo s6 podett transiru pela via 'i\laDdo at.cO:!idolJ 'ol.
reqllisitc. e coadiç6ca ó:l xguruca ~ DeSte C6dígo e cm DOCDial. do
CON!V.N.
,

f ]• o. &bric:anta.. bs ~. 01: mouta.dtn. o (11:
i cs de vdc:uJol dcvalo emitir C:erti6c.do de ICJUADÇ_:I., ~vd
10 ~DO .RENAVAM. nas CODdiçi5cl catabdecidas ~ CONTRAN. '

CDC&ti •

CAPfrou>IX

I
§"J:'OCON'I'RAN~~'-IX""f"""i.,.....,.ca
pcsiodkidade para que, oc ~ Õ. ~ a& ma i es Cl <»
~ comprova;ll o atcDdimcDto ,ao& requisito& de segmaDÇI veicular. .
devcla:lo. pita islo. :manter dispoc!vàs .1. qualquer tempo 01 teSUitadol, ~ ~
c ensaios dos sisw:nas e componentes abrangidos pela lcgisf:açlo de seguDliÇa

DOS VEICULOS
SeçJol

Du-<J<nls·
Art. 'J7. Legislaçio complemcnw
sua tmç1o. c:sp6:ie e categoria.

vcicu!lt.

cl.assificaÍ't

C»

vdcuJol quaato l

• '

A.rt. 9&. Ali êaracterúócu doi vek:ub.,. ~ e:specificaç&l báicu.
ooafiguraçlo c coodiçOet esscociail. pua regisCro.. r cenri""""""' e Qn:u1açlo
sedo ClhhckridaY pelo CON'IRAN. em flmçlo de RJaJ'~

Art. 99.. Ncnhwn proprietúio ou. rapocá;vd podai. sem ~
autorizlçlo da auloridade compereutc. &u:r ou oo:lcoar que acjam feil:u DO
vdc:ulo modjfiMçi'\rs de suas~ de fibric:a..

Pan~trtz~o tínico. o.. veicuJol c DXItCl'eS DOVC» ou usado~; que
sofn::rem altc:raç(ic:l ou coavcrs&s s1o obrigado& a atender o. tDC:SmO& limites c

•:;,;xi;;,.,...;;;';;".;de em.i.sslo de poluenaes c ruído previsros peJos ócgb &IIlbietlt:m
c pclo COriTRAN. <:aber.do l etltitbóc c:x.ecu.:.ora du ""'ttifkaçõef
c ao prcprieUrio do vcfcWo a rctpon""iljdadr: pelo c:u.mprimcato da exijbri•

o;;

.'

. '.'..

Art. 105. Os vcfculos- em circu1alilo to'lo suas coDco~ ·~
sr:gunnça. de controle de emissões de gases polucutcs c de .ruí~ a~
'mediante inspcçlo, que ~ obrigatóri.a. f?l-, f~ e periodicicbdc cs~ltcid!'
pelo CON'l'RAN para os itens de ~ ~ pelo CONAMA para emissiO de
gases poluentes c núdos.
f t• Os · 6rpos c cntidadCs · executivos de tttnsito pockdo
~ entidades idOneU de ICCODhccida capacidade tlaUca. excluiDdo-sc
aquelu que desempenham
de ~ de vcfculos.. de autopcçu. de
serviços de ID&!:IutcDÇio c ~ de vckuJos. para n:alizar a inspCçlo, na forma c

:&:

~~pC!oCON!RAN. . ·

:
·
1 r Para se credezx:Wem junto ao órgJo oa catidade cxecuti'VOI
de trllzWro, as eatidadea a-que JC refere o t t•· dcatc artigo nlo podem ter sido
~ pelo oomcrimc:Orn de iJI.I'raçilr:s previstas 110 C6diSO de Ddaa do

""""""""·

Agosto de 1996
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§ 3"' PIOfiss:ionaiJ euc:aaegados da ~ das inspeçõcs de
segurança \OCicular deverlo possuir certificado de qualifw::açio lécnica nece:sWia.
cstabelec:id& pelo CONTRAN.
t 4• Cabe aos Municlpios e. coocom:ntcmctae aos E:5udos.
qislar, cq:anizaí e prestai' ~- sc:niiço&.- d.ircumen!e ou wb o regime de
coocesslo ou p:rmiss.lo, relativos l inspeçlo veicular de emisdo de gtsC$
p:~luentes e ruídos, dcvcDdo o CONI'RAN criar meios para que CS$1. inspcçlo se
c~! de forma integrada com a inspeçlo de segun.nça veicular de que trata este

artiso.
I S'" Ser:l apliada a regra da medida administruiva de ld:enÇio
aoc veículos reprovados ca i.nspcçio de sc:guraDÇa c na de enUss.lo de psc$
~c ruído.

Art. 106. Slo equipa1'Dallos obrigat6rio.o: ®s
serem cstabelocido:s pelo CONIRAN:

ver~ entre

I ~ cinto de SCJUWIÇ&. eoafCil'll:lle fCJ"'2TDMI 1açto

oatros a

§ 1• É proibido o uso de cortinas. peniaaas fechadas ou similan:s

vefcu1os em movimento. s:alvo nos que possuam espelhos rc:trovisoces cm
- ambos os lados.
riO$

f r É proibido o uso de insc:riçio de cadte: publicitúio ou
qualquer owra que possa desviar a atenç1o dos coodutores em toda a c:xtcns1o do
páR-brisae da rrascin.d05 vdcu~Qs, Alvo o dispostO oo f ,3-.

f ~ Os vcfcul.os de transporte coletivo de passqeiros.
obedecidas as ex.ig!ncias estabelecidas pelo poder compeWite pua autorizar,
permitir ou conceder a exploração de serviço. poderio conter, na pane ttaseira.
envidraçada oo do. e IW 1atcr.Us. painéis publicitários, desde que alo contenham
~politica.

q~

Art. 11%. O CONTRAN ~gu.l.ament.ut os malCriaís c equipamentos
devem fa:t.c:r parte do 0011junto de primeiro;. ~ de porte obrip.t6rio

par.a os vefcu1os.

cspc:cffic:a do

CONI'RAN;

n. pua os vcfculos de

00547

e de cooduçio escolar, os de
nasporte de jJauageiros. com mais de dez lugues c os de Cl%p cem pesO bruto
lOCal aupc:rior a trb. mil e quinbesuos quilogramas. faixas de sep:raaça DaS coo::s
transpCKte

braDca e vermelha com coodiçõcs de visibilidzldc diurna e DOtUma .tiDdos D&
.e nas laterais doe ~ e eqnipemcnrn tqi.suadol' iDmnrtnoo
iaaltcrável de Ydoc:idade e tempo;
m - dispositivo qtJe ·permita a idelllifi<::aç: au&om4tica de

Art. 113. Os ÜJiportadores. as- mm~ as coc:ano;adoc'u c
fabricantes de vdculos c auto-peças slo responsiveis civil c crimin•lmenre por
danos causados aos usukios c a ICCCCiros., .a meio ambiel1tc,. ~ de
falhas oriWidas de projecm c da qualidade dos DWCriais c cquipmmtos
t1tilizados na~bbricat;Jo dos mesmos.

._m·

llZICÚa

Da~.
gr.avado$

Art. 11.. o veículo ser.( ideatificado obrigatoriamcDt por earactefts
chassi ou no monobkx:o. rcprcxluzidos em outras ~ coaformc

DO

IV - enoosco de cabeça para todos os tipos de veículos
automoCC1CeS,. ccpndo ocrmas cstabdccida; pelo CONI'RAN';

4ispuscro~NTRAN.

:
V·_ ~Uiparoeoto sup~tar de retciiÇio ( ..&ir bag"") ~para
o condutor c o(s) pusagei.ro(s) do bancO dianteiro, segundo cspecifu::açõcs e
praz.o euabelccidos pelo CONTR.AN;

f 1• A gm.vaçlo de que tma este utizo sed. rellizada pelo
fabricante ou moatador. de modo a identificar o Ydculo. seu fabricaDtc e a aua
cmctc:dstic:as, alfm do ano de fabricaçlo. que do podefi set altendo.

VI - dispositivo destinado ao controle de cmisslo de .sases.
poluemcs c de ruído originalmc!lte io.stal~ pelos fabricantes;
vn- dispositivo destinado ao umaz.cnamemo 1empOÁriO de'
~ geradm pelos ~upantes do vefcul?;
,
..
vm. para a&; bicicletas c ciclomoroR:s. a ampejnba ~ .
DOtUma dianteira. rraseira, l.atet.tl e oos pedais. e espelho retrovisor. do lado •
aquenlo.
•
· §. t• O CONIRAN disciplinart o uSo dos. c:quipamentos
obript6rios dos veículos e defcrminari sua5 c:spcci.fi<:aç6 tknicas..
'
~ r
Nenhum veiCulo poderá ttansitar com equipuueoto ou
ac:ess6rio proibido. sendo o inftator sujeira U penalidades e medidas
~va. prevütu neste

i 2'" As regravações. quando DOCC5.Árila, ~ 1 n """ k de Jdria
aulOriz.açlo de auroridade executiva de ainsito e :iOmCDic scrlo p
'ed" per
embclocimento por ela aedeociado. mediante a comprovaçlo de propriodllde do
'Vdc:uJo.mantidaamesmaidcDtificaçloalttcrior.inclllSiveoaoodefabricaçlo.
. § 3" Nenhum 'p(oprietirio PJdc:t',. ·sem prtvia ~ da
. àuioridllde executiva de trlns.ito, fazer, ou ordenar guc se ~ ~ da
• identifieaç:io de seu veículo." ·
'
. Art. "its." vdCalo ~ identificado extcmlmcate per meio de pbcu
rctletorizadu di&Dr.eira e traseira. xndo esta lacnlda cm Ql& esttuazra. comeado
além de ouuos dados de segumDÇ& o aómero do chassi. • • · .t
a
~e modc:Iosestlbelot:il:b pelo CON'IRAN.

o

Códiso.

i ~ Os fabriclntes. os i1uportadcns. ~» ~ os

vékulo c

a

§ 1• Os caracteres das placa$ Sedo iDdi,virJn.Jjzados pu& cala
~ atf a baixa 'do 'registro, itDdo YOd.so seu

reaproveitamento.
· · •
•
e&&~uJÇai;bes de w!cuJos e nweDdcdqrcs devem comcrciaiizar oa seus vdcuJos
com os êquip4meDt.o$ obrigat6ri.os definidos oeste litigo. bem COIDI) 'COm os
1 r As placas com as CIOlU verde e amuda ~ Baclcira
deDWs ~ obripl6cio$ cst;abe~ pelo COlfi'R,AN.
• • Na:::ionàl sedo usadas somente pelos veículos de iepi
'aç:lno pessoal -do
. 'f ~ o CON'IRAN ~ o prazo pca 0 .llaldimczlto do 'Pi'e:Sidelue 'da 'Rcpdblica c Vice-Pielidcnte da Rcpdblica. dos ~ do
~ -oer;re artigo•• ,
Seria& Federal c Clmara dos Deputados. do Presidente e doS Ministros do
.
Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da
Art. 107. No caso de flbric:açlo artesull.l.GU de modificaçio de
UniloedoProcundor.(ieraldaRepllblicL
•
w:ículo ou. aú:lda.. qlliDdo occm:r substi.briçio de ~ de ICJUlUIÇI.
. f ~ Os vcíalJos de n:pa entaçlo dos PresidcniCS dos Tribunais
•a;pccificldo pelo fabricante, aed exiJido, para 'itmci•!I'IM!to e rqistto.
hderlis, bem como dos Govemaclorcs. ~itos. Soc::n:tirlos Estaduaic c
cettificado de seguraoça expedido por iDstiluiçlo ~ mdczK:ilda por' dQio
Muciçjpais, dos PresideDtcs das ~ Legislativas. das CAmaru
<!U tDtidade de mcttol~ legal. cçafclmc DOnD& ~pelo CON'IRAN.
Municipais, 00$ Ptesidcotes dos Tribunais Estaduais c do Distrito Federal. do
Cbefe
do Mini'St&io Pllblico ~vo c dos Oficiais Geocrüs das Forçu
Art. lOS. Onde Dlo existir linha ~guiar de imibas. a aUtoridade com
Amladas. 'letlo placas especiais de IIOCido.com os mOdelos cstabelecickks pelo
ciramscriçlo ~ a via poder{ autorizar, a título'~ o ·transporte' de
pusazeiros em vdal.lo de carga ou misto. desde que~ as coodições de
sepruçt~ ãestc C6Ctigo e pelo CON'TRAN~

Art. 109. O ttansportc de carga em vclculOIIi que ft::llizam b"aaSpCCne de
pMA8cirof. s6 pode ser reaJizado de acordo com as tKKmas cst~t....'eddas pelo

CONTRAN.
Art. 110. O vdculo que tiver &ltentda quaJqoer de AW ~
ou finalidade análop. s6 poded. cifQibr uas. viu póblicu com
lioca;a:especial da autoridade de tdnsito, em itiDcririo .c borúio fixados.

CON'IRAN.

'

§ •• Os apcdbos automofO['eS cle:stinlldo5 .: p!:Út:*f 011 lmiW'
maquinaria de qualquer natureza ou a executar lrabelbos' 'Brfoolas e de
construçio ou de paviment&çlo s1o sujeitos. desde que ~ seja facultado
uaas.itar nas. vias, ao n:gistro c Hceaciamcnto da n:partiçlo ~ devmdo
n:ceber, DeSSe caso, auroeraçlo especial.
§
O disposto neste artigo nlo se aplica aos vcfculoc de uso

s-

p1ta oompctiçlo

Art. 111.11 pmi'bida a aposiçlo. nu jreu ~do~.~
ill:lcriçeel. p;:Uculu rdletivu ou nio, adesiYQS, ~vos ou pinturas.
calvo as de cará1er t6cnico llCCC$$árias ao funcionamento do veículo.

Art. 116. Os vefculos de prnpriedadc da Unilo,. dos Eltadol e do
Distrito Federal, dcvidameatc: registrados e li~· Rmmentc qaaDdo
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t r No caso de tramfcreDcia de domicilio ou rcsid!ncia DO
mesmo município. o proprierJrio comunicari o novo eadereço DUm. prazo de
trinta dias e agu.ardari o novo Iicellciameato pata alterar o Certificado de
Lkenci•rnenao Anual
f r A cxpcdiçlo do novo certificado scd comnnicad• ao 6rglo
executivo de tdDsito que upoditt o anterior' e ao RENAVAM.

estritamente u.sados em serviço reservado de car.U.er policial, poderio usar plac:u
puticulares obedecidos os critérios e limites esubc:lccidos pela legislaç!o que
repda.menta o uso de veículo oficial.

.

Art. 117. Os vdculos de transporte de carga c 01 cotetiVO& do
~ dcvctlo conter, em local facilmente visível. a inscriçlo indicativa do.
sua tara. de seu peso bruto total (PB1), peso bruto COtai combinado (PBTC) ou
capecidadc múima de traçio (CMI') e de sua loCaçiO. SCDdo vedado o uso em

Alt. 124. Para a ex.pediçlo do novo Certificado de
VeícuJo lld;) e:xiPJoa otllegUintca: documentos:

dcucotdo coma :sw1 classificaçlo.

n- Cenificado de-I icetri•..,..,to ~
m - Comprovan~ de transferencia- de propriedade. quando for o

DOS VEICULOS EM CIRCULAÇÃO IN'IllRNACIONAL

-

caso. coafanne modelo e aormas estabelecidas pelo CONTRAN;

Art. 118. A citculaçlo de vef<:ulo DO t:errlt6rio aaciooaL
iDck:pendentemete de sua origem, em trânsito entre o Brasil c os pa&et com 01
quai& exista aoxdo ou tratado intcmacional, regcr-se4 pelas disposiç&& deite
C6digo. pelas convenções c acordos internacionais ratificado~.

polueatcl e

Art. 119. Às repartições aduanciru c os 6rglos. de corumle de
fronteira Oomunlcario diR:tamcnte ao RENAVAM a entrada c salda tempodria

VI - Wi2a;lo do MiniJtttio das Relações Exreriores, DO cao
do ..taJlÓ da cafCIOda do diploaúllcal. do - - COOSIIllros do
cam:ira. de IC{A
j ' I de orpnismoc intemacioDais C de 1CU1 integrantes;
VD. certidlo ocpdya de roubo ou. furto de vdculo. expedida DO

do-"""'""·

.....,;dpK>
RENAVAI.l

CAPfrut.o XI

DeSte

artiso nlo • aplica ao vdculo de uso

Art.12.1. Registrado. o veículo. expedir-se·' o Certificsdo de ReJistto
de Vel'cu!o- CRV de acordo com os modelos c cspecific.çõcs estabeleddoc pelo
CONTRAN, com.endo as caracterlsticu c CODdiçOel. de ia.vulnerabilldado l
fal&ific:açlo e :li adullcraçlo.. ~ntc na JDC].bor t6::nicl. dilpoafvol· coarra a
~ ol<mçio.dupüaçioo •i.mulaçlo.
Pardgm[o único. O órgiO ex.ecutiYo de ttlnsito dos Emdol e do
Distrilo Fcdcrti emitiri selo confcc::cioudo com :tlll1m.l de Yisibilidade diurna e
DOCuma c r6cuica que asse&Ure protcçio contra falsifi.caçlo. o q\wiCd. lfiudo
DO plra.-brisp. do veículo a.tnavM de adesivo que nlo permita sua fkil ~
c:oateDdo o m1mero da plac&. ndmero do chassi c uo do 1keoci•mc:nto

Art. 122. Para a cxpediç.Ao do Certificado de Registro de Vdc:ulo& o
6r;lo executivo de trânsito consultari o carhstro do RENAVAM e W.sld do

proprietirio os scgui.nfes documentos:
I - nota fiscal fornecida pelo fabrica:mc ou revendedor, oa
documento equivalcDtc expedido por autoridade competenrc;

n

- documc.Dto fomecioo ~ MiDiltúio daa Rel8ç6oa

Exteriores. quando se ttatar de veículo importado por IJletnbro de miat5es
dipk:mtiic:as. de repartições collSUlarcs de camira. de ~ de
orpnbmoi internacionais e de seus integ:rantcs.
Art. 123. Sc:riobrigat6ria a expediçlo de novo Cettificado de ReJiJtto
'!Se Vel'cu!o quAndo:
I - for transferida a propriedade~
D - o proprietario mudar o município de domidüo ou residencia:

III- for alteQda qualquer caracterísQca do veículo;
IV - bouver mudmlça de categoriL
~

1• No caso de transfer!ncia de propriedade,. o pazo para DOVO

registro ~ de trinta dias.

V -do prooedencia e justilioatiw da propri<dldo
mtt• e agrepdoa adaplados ou mont:adol- DO veículo, quando houver

-du~on,;.aJsdofibrica;

_ Pardgrafo único. Os vefculos lic:enciadol DO exteri« lllo
podedo sair do territ6rio nacional sem a prtvia quitaç.lo de d&itol de multa por
infraç6es de trlnsito e o res.wcimento de danos que tiverem causado a bens do
pab'i..mônio público, respeitado o princípio de reciprocidade.
_

I r O disposto

[V - Certifk:ado & Segmuça Veicular e de c:míssiD de
ruído. qumdo bouvcr :ldaptaçlo ou allemr;lo de ~ do

dof. OOll

ou definitiva de ve!cu!os..

:Art. UO. Todo veículo automotor, c16trir::o. articuJ.Jdo. m,oquo ou
semi-teboquc. deve ser registtado no 6rg10 executivo de lrlnsito do Eudo ou do
Diatrito Federal,. DO município de domicilio ou. residencla de seu proprieUrio. 111.
forma da lei.
f t• Os órBios executivos de triDSito dos Estado~ c do Dilttllo
Fcdcral somente: ~ vc!Culos oficiais de propriedackl da ~
direta. da Uaiio. Estados. Distrito Fedcnl c Munlcípiol. de qualquer um doa
podcR:I. com a indicaçln expressa, pOr pintura nas portu,. ·~ DOme c li&la oo
locotipo do 6rglo ou entidade em cujo nome o veículo se:t rqlmado..
ex~sc os veículos de represcntaçlo c os previstos 00 art. 116.

Re~ de

_ I- Certificado de llegisuo de Vdculo anterior;

CAPfrut.oX

DO REGJSTI!.O J;>E VEÍCULOS
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,

que-""-

por

u.r....- do

vm • comprovaDiiO de. quitaçlo de d&Uol. relaó.VOI a tnl:lmol.
CDCUJ01 e multa de trbaico vincubdos ao veícuJo,. indepéooentemeDlc da
respooabilidodeIXpeluReaktto
""""""''
Nacioaal
de~ Rodoviúio&. DO caso
de vcrculol de czrp;
X- comprovante relativo ao cumprimento do disposto DO art. 99,
qumdo bam:r alceraçlo DU ~ originais do ve{culo que afetem a
emisslo de pnlueatea e nrldo;
XI - cOQprovantc de aprovaçlo de inspeçlo veicular c de
pnlueutcl e 'b1C<b. quando for o caso. conforme regulamentações do CONTRAN
edoCONAMA..
Art. 125. M infCirilliÇÕeS sobre o chassi. o monobloco. os agregados c
u c:anctcríJticas originais do veiculo devcrio ser prestadas ao RENAVAM:
I - pelo fabricante ou montadora. antes da comercializaçlo. no
cuo de vekulo Dlcioaal;
n - pelo ór&lo alfaodePrio. DO cuo de veículo importado por
.,.....f!sico;
m- pelo Unpo<l>do<, aoouodo-... .,_,....,.....
Ptzn.f8rofo Wtico. M informações rUcbH!u pelo RENAVAM
sedo ~ ao (qlo cxocutivo de trAnsito respoos4vel pelo resistro,
deveDdo eae COOI1Idicm' ao RENAVAM. tio logo seja o vcrcwo registrado. ,

Art. lU. O propcir;drio de veiculo im:alpelá.vd. ou ddinitivamc:nte
.,..,...,,•.,,~ dcvcri rcqueru a baixa do registro. DO prazo c forma estabelcr:idol:
pelo CONTR.AN. RDdo vedada a mncxuazem do vdculo sobre o mesmo chaai,.
de forma a UIIUilet o Rgilao anreriot.
PartJçafo tWc:o. A obrigaçlo de que trata este artigo ~ da
c:ompclbia aepnadora ou: do adquirenlc. do vekulo de:stinDdo l desmootq:em,
qaaDdo Cite& succdcrcm ao proprietário.

Art.Jrl. O 6qlo m:eattivo de tilnsitocompetentc só efetwri a btiu
do rqjstro ap6l pr6via CCftltlJta ao adastro do RENAVAM.

ParrJ&rttfo llnko. Efetuada a baixa do registro. comunicar-~
de imedialo, _,RENAV AM.
.
Art. 12& Nlo teri expedido DOVO Certificado de Registro de Vekulo

CGIJ'liJ*I hoaYer &!bitol. fiscais e de muJtu de tri.Dsito e ambientais, viDculadas
aovekulo, iii:Sep -1

m.

Dtedarespoas1bilidade pelas infraçõescometidu..

Art.
o rqistto e o licmciamenlo doe vefculol. de pnJpuJs1o
bt.lmana, doi ciciCIIDOCDR:S e doi vdculos de traçlo animal obedecerlo l
rqnlvneclaçlo emMkddl em.lqislaçlo municipal do domidlio ou residbcia
de seu& propriedrio&.
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I -ter klllde superiol' a viDte e um 112101;

CAPfruLo XII

U • Kl" babllitado aa Cl!egOria "'"";

DO UOlNaAMENI'O

.m- ser julg:aOO apto cm exame de~~

Att. 130. Todo vdcWo .ucomotor, dttrico. articut.So. !dKiquc ou
temi-reboque. fEl b'all$itat DI ria, deved ser ~ •m"lmcnte pelo iqlo
excortivo de td.nsito do Estado, ou do Disaito Federal, oodc estiver rqi.strado o

"""""'

IV - alo ter cotDCddo ocnhuma infraçlo pve ou sravíaln:aa. ou
.::r n:iDc:idcalc em iaúaç6ec m6díu duwue 01 doze dltimos meses;

f t• O dispolto neste mtigo alo se aplica a vdculo de mo baico.
f r No caso de transferencia de~ ou domidlio I! vQido,

dun,nte O c:tercfclo, O lk:eDciamc:ato de origan. obcdccido O dilpo:sro DO§
lrt.
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123.

CAPtruLoxrv

Art. t3L Ao vdculo lk:encildo seri expedido, viDc::ulldo ao
Cert:ifiado de R.cgistro. o Certificado de [jc:mr::j.IJD"ftCC AmW. ao modelo e
~ nc•hclccidrc pelo CON'IttAN.

-

' (• o primeiro lia:ociameDto

DA HABII.lTAÇÃO
Art. lJt, A blbilifaçlo paa conduzir YdcuJo automotoc e elârico a:ert
.apc:nda att:a\á de exames que deverlo ICt ~ junro ao {qlo ou eotidacle
execati\U do Estado. do domidiio ou re&lc2ocia do eudidato. ou aa acide

sed feito' -~ .,

o -a- I < ÚCDCai'IOf
. . . . . - 6ooacbdoe aadtu de triDdto e

f 2"
qua.Jol Cl' debitos relativot:
~ ~

-..Jdopcóprio<lqlo, devendoooocdulorpeoad>oroo,...,;.r.. ........,.,

~

ao veku}o, il'do p

-""""""""

tt:auet11e da f"etpC'CMbilidade pdu

'

.....................vd;

n - saber 1er e CK:reYttõ

.• 3" Ao liceaci.t o ve{culo o priopliedrio deved QDmpiOVW lua
~ aas ~de ~epaDÇ& vdc:ulu e de CODtlOie de 11111Üu6cldc piCI
polt.ICDtel e de ruído&, cooformt: dilpoáo DO are. lOS.

O-.. . . . .

Art. 13%. Os vdculos DOVOI Dlo estio IUjcito& ., lkenci•........., e
lalo llll.drcullçf'; ~ peloCON"'RAN dtn!Jfeotnjeto eotre • fQxica e
omunlcf~dc~.

Pd'd&"*'Woko.

vd'cuJos i.mpon.dos, dara.ate o njcto
alfmdcgúio c o município de deGtiDo.
ao&

CIIUC

op&He,a .madcp ou eatrtpo1t0
·

Art. J3l, ~ obrip1JSrio o parte do Owtific:ldo de J

I

...

•

m - possuir C&neira de ldelltídade ou tqUiVIICDte.
PartJrtalo 411ico. lu infonnaç6es -do candidato l habilimçlo
setlo cadastradas DO RENACH.

-

Art. 140. O processo de habilitaçio, . as nonnas relativas 1
aprendizigem pua conduzir vdculos mnomotores e ~cos e à autorizaçlo pu.~
llOlKlurlr clclomotoces. serio ~pelo CONTRAN.
I 1• Aautorizlçlo para cooduLir~dc propaklolulmuac
de uaçlio animal ficD. a carso ~ munic(pios.

t

'l."Ovdaúo~por.,.,........._de.....,._pora

DirJair dtYe Citar ;dezatifiQdo de acorOO com as oCnnu. do CONTRAN.

Art. lo&J. O ttoxclhocim::uto & habilitiçié Obtida em outro pm esti
IUbonliDado h c:oadiç6e; csube'e::úbs em coav~ CacoaSol: i:Dr.ctucioaais e
b DOrmUdo CQNIRAN.

...

Art. IC. Ck eaudidatas poderio habilitar-se au: ctr.egoriu. de "'A" a
~. obcciçcida a seguinte pdlçlo:

CAPtruLoxm
CONDUÇÃO DI!
~

ESCàu.lms
~

Art. 135. Ck
dclti:aacSall
c:ok:liva
de-.....,..
au.ms com- cmitidt pelo
eucutiVOiõ de ldoaito doi llllldol do Dkcrito Fedc:ral.
especb'""'Dte

pod<do cin:ullr

6qJo ou cntkllde

~pmtaD!O:

.

c

n-

inspcçio acmcsttal pra ~ 00s cquipamcatos
obrigatórios c de sc.sunnça:
.

m - pintura de

faixa bocizootll aa cor ammeta. com quarcma
centlmecros de latgtua. l meil altutt. em toda a eJUeftdo das pmes btetais e
trUCira da çmoçaria. com o dlmco "'ESCCLAR", em preto. KDdo que. cm aso
de vc:kulo de ca.rroçma pintada na cor- amarela, u COl'C$ aqUi indicadas devem

""' invertidas;
IV

- equipamento registrador imtantlftco lnaltcrivel de

V - laJuemls de luz braaca. folca oo lllllll'da dilpolt:ac au
extmnidadcs da pane".uperior dia.Qteira ~lantema de luz vamclbl dilpostu aa
~superior da parte uueira;

"C'-·- de"'*""'-......,.
are. mil e quiMeufOC

~

lrlll:lpCdlr:. de

1DOCOrilta;

IV - Categoria "'D" - coqduroc de Ye1culo motori.z'ato l:lti1izldo no
V'4lS · oc. Cuja lolaçlo eu:cda a oito lupn::a, excluldo o do
•

v - Categoria "'E"' - coodutor de c:omNnaçJo de ~ em que
a wUdlde U'lklla ae CDQIDdrt nas catee;orias "B". "C" ou "'" e cuja uni4r.de
- - semi«boquc o u - .......... mil qull<>pmu ou
mail de peso broto total. ou cuja IOCIÇio exceda a oito lupns. ou,· ainda, seja
eDqUadlado na categoria tm1cr.
·
. § 1• Para babilitar-SC DI categoria "'C'. o coadut« deverli atar
habilitado ao mínimo ld. um ano na categoria '"B" f; :nJo lei" COIDClid. DePiuama
infraçlo pvc ou pvíssüna:. ou ser rei:Dcldente em ~ m6dias.~ os

VI- cintos de scgurança em námero ipall ~:

!Utimo& doze meses.

vn - ootros requisitos c equipamcDroc obrip.tórioG. estabelc:cidoc

§ 'Z" Aplica-se o disposto no inciso V .ao condutor eh Colnblnaçlo
de vekulos com mais de uma uaidadc tracíonada. indepcndcnicmente da
Clplcidade de tzaçlo _ou do peso brul:o total.

"""CONrRAN.

Art. 136. A autorizaç:lo dcveri .,... afixada 1t1t pate interna do vdc:ulo,
em loCal vWvcl, com inscriçlo da kUçlo pemUtida, ICDdo vtdklo a conduçlo de
ac:o1am em aómero superior à cap.ci4adc estabelecida pelo fafxicance.
.

-

. .III- Calqori&
em t1m1p011e; de. carp, cujo pelO bndo total ~ a

I - registro como vek:ulo de pu.saaeitos;

velocidade c tempo;

I- Calqoria ..A.. • condutor dc.vdculo mocc.ritado de duu ou
crb rodas. com ou sem cano lalcnl:
·
n • Categoria ~.. · - coodator ,de 't'dculo rnotociDdo. ..,
· 8bnnpdo pela carqoria "A". cujo pelO bndo IOUI alo exa:da a bta: ttdl e
· ~ qtDJqpamas e cuja lotaçlo Dlo e:xccd& a oito lup:rec, excluído o do

Art. 137. O condutor de ve!cu!o destinado l ~ de
!deve wisfazer os seguintes requisitoS;
· ·

c:a:cota:ru

.,ut. 143. o trator de roda. o tri.!Of de esteira, o tratar. misto otl o
eqLlipamemo automotor destinado à movimcntaçlo de çarps cxi ~ de
trabalho .agrícola, de tett:aplenagcm, de constniÇio ou de pavimcntaçlo só podem
ser conduzidos n.a via pdblica por condutor habilitado nas cate~ ,:;. "'D" ou
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Art. 144. Para habilitar-se nas categorias "D.. c ..E"' ou para coaduzir
vekulo de tr.u~Sporte coletivo de pa.w.geiros, de escolares, de emerg!ncia ou de

executivo local de trtns:ito. para o período de um ano, pennitida a recondução por
mais um perlodo de ígual dumçio.

produto perigoso, o candidato deverá preencher os segtdates requisitos:

I - ser maior de viate e wn anos;

§ t•Na Comisslo de exame de dileçilo veicular, pelomc:nos um "
membro deved ser babilitldo na caJegOria igual ou superior ii pl'etcndida pdo

n - estar habilitado:

eondldato.

mCnimo hf. dois anos na categoria "'8", ou oo m!nimo bi
um ano na categoria "C", quanto pretender se habilitar na ~goria ..D"; c
b} no mínimo há um ano na categoria "'C", quando pretender se
habilitar na cate.soria '"E";
·
m - nJo ter cometido nenhuma infraçJo grave ou gravíssima ou
ser .reincidente em ~ rn6diu durante os últimos doze meses;
rv - ser aprovado em curso especi.ali:ado e em curso de
treüwncuto de pdtica veicular em situaçlo de risco. nos tenuos da~
doCON'IRAN.
a) no

_....

Art. 145.. .Para conduzir vc:fcuJos de outn. cuegoria o condutor deved
realizar cumes complementares exigidos para habilitaçlo
na categoria
.
A.rt. 146. O candidato l habililAçlo deverf submeter-se a
ttbsito, na seguinleordem:

ex.ame:s

~pelo órsloexecutivo de

§ 2'" Aos militares das Fotças Armadas e Au:tilims que
possuírem curso de formaçlo de condutor mi.nistrado cm suas ccxporaçõcs.,
dispensar-se-lo, para a conc:es.slo da Carteira Nacional de Habilitaçlo. os exames
a que se bouverem submetido com aprovação naquele curso, desde que n-:lcs
sejam observadas as DOnllU estabelecidas pelo CONTRA.N.
§ J- O intcressadÔ instruidi o seu '"requerimento com offcio do
Commdantc. Chefe ou Ditetor da organizaçll:o militar em que servir, do qual
constarJo: o número do registro de.,ideanificaçllo. naturalidade, no~. filiaçãu,
idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado cfc cópias das atas

do""""" p«SSBdos.

§ 4• O CONTRAN poder.i dispensar os piloto$ militares e civis
que apresentarem o CanlO de Saúde expedido pelas FOtÇaS Annadas ou pero
DepartamenlO de Aeronáutica Civil, respectivamente. da pn:staçllo dm exames de
aptidlo física, mental e psicológica neccss4rios 11: habilitação para condutor de
velculo au~.

Art. 152. O cancfidato habilitado ter.l cm seu prontukio a idcntific.açio
de seus iDsttutcns e examinadores. que seria Jt2:S$1veis de punição conforme
IqUlamcntaçlo aiiCI'CSlabclccida pcioCO~.

1- de aptidlo fisict e mental;

n • ...,.,_,
m - escrito, sobre legis~ de tdnsico;
IV - de DOÇÕCl de primeiros SOClOClOti, coaforme regulamentaçlo

. Ptudlrafo lbüco. As penalidades aplicadas aos insiruton:s c
CPminadotes sedo de advcn!nc:ia, suspenslo e cancelamento da .auloriz~o
para o ex~io da atividadc,. confonne 111 falta. cometida.

na via plblica. em vc:fctllo de

Art. 153. Os veículos destinados l fornÍaçlo de condutores sedo
identificados por uma faixa amarela, de víntc cent!mcttos de largura. pim.ada ao
longo da carroçaria. 1 meia altura. com a inscrlç!o ..AUTO ESCOLA" na coe

doCONTRAN;

_ V -de direçJo vc:lcular, n:aliDdo
categoria pua a qual estiver hlbililando-ac.

Pardgrofo único. Os resultados dos exames e a identificaçlo doa
sedo n:gistrados no RENACH.

~examinadores

Art. tn. Os cumes de hahilitaçlo, exceto o& de direçlo vcicular,
poderio ser aplicadclr por entidades públicas ou privadas: aedenci&d:u pelo 6rglo
executivo de t:dnsito ~Estados c do Distrito Federal, de acordo com as. normas

estabelecidas pelo~§ t• A f~ de condutores deveri iacluir, obriptoriamcute,
curso de direçlo defensiva c de coDCCiCos Wsicos de proteç1o ao meio ambiCIIte

relacionados com o t:ransito,
·
I 2"' Ao candidato aprovado será conferida Pcrmisslo
Dirigir, com Yalidadc de' um ano.

para

I )'- A Çmcira Nacional de Habililaçlo será conferida ao
condutor no término de um ano,_ desde. que o mesmo nJo tenha cometido
nelll:wma inftaçlo de natureza grave ou pvfssima ou· seja n:lncidente em
inhoçlo mo!dia.
.

--da

I .. A nlo
c.neua Naciooal de Hamütaçio. lendo
em vista a ~dade de atendimento ao previsto no f )-~..artigo, obriga o
audldato a rcuuciar todo o proc:e$SO de habilitaçlo previsto DC:Sfe Código.
·
Art. 148. Os exames psicolópcos e de apddlo trsiea e menllll ser1o
pre~ e IeDOVtveis a cada cinco aooc. ou a cada tr!s ano& para condutores
com mais de sessenta e cinco :toos de idade, no local de raid!ncia ou domicílio
do examinado.

Pan1zraJÓ

imico. QuaDdo boüvcr indrcios de defici!ncia ffsica.

mcn~ •• psicológica ou de progressividade de doença que possa
~ para conduzit ,o veiculo. o prazo previsto neste- IUtigo
diminufdo por prtJpOSU. do perito euminador.

dimi1mir a
poded ser

Art. !49. Ao· reoovu oa cumes previstos DO artigo an!erior, o
<:ODdulor que nio tenha curso de dircçio defensiva e primcito:s soc:ortO$ dcveri a
eles sei submetido, confonnc nonnatização do CONI'RAN.
Pordgrojo único. A empresa quc u6liz.a condut:ores contratado$

.......

.

PrurJgrofo .único. No veiculo eventualmente utilizado pm;
aprendizagem. quando mtorizado para servir a a:sse fim, dever.á sc:r afixada ao
longo ele sua curoçaria. l meia altura. faixa branca removível.. de "inttc:entfmettos de largura. com a inscriçlo ..Auro ESCOLA.. na cor preta.

.
Art. 154. A formaçlcrdo condutor- de vefculo automotor e e!~co será
rWizada. por instrutor autorizado pelo 6rgilo e:kCCUti'!Q.dc l:dnsito dos Estados oo
do Distrito Federal. pertmcenee ou nlo l entidade ~enciada..
Art. 155. O CONTRAN regulamcruará o ctcdenciamento para:
pelas auto-eSCOlas e outras cntida~ de>tinadas ~ formaç~o
de <:ondutoces e h cxig!ncias necessárias para o excrdcio das atividades de
iostrutot e cuminador.

prestaçJD de serviço

Art. IS&. Ao apmMliz serli expedida' :IU{orizaçJo para aprendizagem,
de aconlo cOm a regularix:ntaçlo do CONTRAN. após a· aprovaçlo nos c~
de aptldAo tisica,. mental, psicológica. de primeiros socorros e' sobre le-gislação de
tr!nsito.

Art. 157. A aprencliziB,cm 16 poded realizar-se:
I - nos termos, bcririos e locais estabelecidos pelo 6cgilo

executivo de trlnsito;

- Ir- acompanhadO Oaprendiz por instrulor autorizado.

P.~rafo WricD; A~m. do aprendi~ e d9 instrutor, o vefl'ulo
utilizado na aprendizagem pode: li conduzir apenas mais um acompanh.ance.
Art. '1'58. A Carteira· Nài:::ibnal de HabilitaÇlo, ·com indicaç!io da
categoria ou categorias em que o condutor se ache habilitado, do tipo sàngüfneo c:
fator Rh, será ~da cm modclo-llnico e de acordo "om as especificações do
CONTRAN. COJifcri fotografia. terá.· f~ pública é cqWvaierá a documento de
identidade em todo o território naciocal e se~ confeccionada com material de
segurança que melhor atc!lda a condição de resistCncia A conuafação, alleração,
duplicaç.ão c simÚlaçlo.

par.a ~ a sua froca de vc'"'alos ~ obrigada a fomea:r cuno de dircçlo
defcnsi:V4;- primeiros socorT05 e õ..trOS conforme nonnatizaçlo do CONTRAN.

§'• I"' ~ obrigatório o porte da ~ para Dirigir ou da
Cartcin Nacional de Hlbilitaçlo quando o condutor estiver à dircçllodo vcfculo.

Art. 150. No caso de reprovaçio no exame escrito sobre lcgislaçJo de
repetir o exame depois de

I ··fZ"' A validade d2 Caneir.t. Nacional de Habilitação ·está
condicionada ao. prazo de vig!ncia dos exames psicológicos e de aptidão ITs.ica c

trtnsi~ ~de din:çlo veicular, o candidato só podcrf
~ q~ dias da diyulgaçlo do ICSUJtldo.

. . .. ~'H- 151. O Exainc de Dircçio Veicular ser.6 realizado perante uma
Comissll:lo . çomposta por tr!s membros designados pelo dirigente do órg!o

mental.
~ ,3:~

A emissio de

D0\'1.

será regulamentada Pelo CONTRAN.

via da Carteira Nacional de

H~bilitaç~o

f .(- Quando o

dever(

condutor

lranderit leU domicilio ou resideDda.

!Pio--·-

lnfnçlo:pv&rima;
Poaa!idode;mulro;

tesisttv SUl. carteira DO órgio uccutiYO de cdnsilo &ocal de ac:u DOYO

doulidlio OU retklo!Dcia., DOI trinta dias~

I

n;,;,;,oomcnte
emori&WL

s- A Carteira Nacioaal de

f 6" A idcotifiaoçlo

.HabiJit1;1o e a l'r:rmilllo pua
de vdculo - -

c.n.u.

da
Nadooal de 111bi11raç1o
apodída e a da amoridldc apodidora ter1o rqistndal ao RBNAat

I r A cada c:oodutor c:or:rcspoodr:ri um 'daico &qiltro 110
RENACH. ~ 11C:11etocW as izlf~
.
I r A rcoovaçio da validade da c.ncua Nacioaal de
Habilitaçio oa • emildo de uma 110va via IOa:lCDle ICI:f ra1iDda ç6l qait:lçlo
ded&itos....-do prociUiriodo-.
f 9" As entidades de direito pHJUco oo pivado ~ n:~er a
Cancina N.aoa.J de Habiliraçlo de seus ~ CIU cwpeaacb qumdo eaes
fom:a ""CMDetidoc de doc:aça que comprovadlmcatc 01 ir :zp "·n• pa:a diriair
Ydculo. ~· ao 6rJio executivo de tdnlito local oo ao que bouvu
apedido o~ documeoto.
f lO. O coódutor devm fazct constar ao campo de oMehfiÇ&:a
do ean.üa Noclocol de
C<>I>Cfiçlo de doodor de 11q1or.

----

Habili- .,.

A rt. m. o cocxtutor c:ondeado por deli10 de tllnsito deter:l ser
submetido • aovos exames para que posu voltar a diri;ir. de accnSo com as
aonnas estabelecidas pelo CONlRAN. ~ do recoohecimcnto
da presaiçlo, cm face da pena cooc:rcti:z.ada na sentença. ·

f t• Em caso de acidente grave, o condutor nele eavolvido
poderi: ser submetido aos cumes exigidos neste aniso. a juúo da .autoridade
exccuti"a ~ual de tdnsíto, assegurada ampla defesa ao c:ondutor.
f r

No caso do pariarafo anteri«, a IUioridade executiva
estadual de trlnsitopoderá. apreender o documento de babiliraçlodo condutor att
a .sua aprovii:Çio nos c:umcs ruliz..ados.

CAPITuLo XV

Medida ~va: ReooUúmeato dt: Cancira Nacioaa! de"
lübili-e-do>ekuloalta_de_hlbllltado;
VI • ICID 11111" leales corrtUns de Yislo, ap.rdbo IIWiitt de
audiçlo. d e - - " " - . , _ d o - . _ pcc-do
"""""""""da .......,.,do 6ceaço ..... - ·
.._.,...&rima;

--

Medida acfmiDiatiadva: ~ dÕ w:fcalo. o ~ da

in"ep!oridodcou""ewtoçlode-babll-.
Art. lU. Eattq:ar • direçlo do wic:aJo • pcaoa Da coacfiç6:s
prevista DO aft: 161.

IJ!fraçlo: AI me:sma: previlru DOa 151;'
Peulidlde: ~ IDelmU plQ'iltu .,do 1ft. 161;
161.

Árt.l€1. - - - Dlla>odiç<lc&- ... IDciooado
at. 161 aDe poae do w:ículo ad:omoU e p.ae a c:oacluzi-lo aa Yia.
IDfi1lçlo: ~ IIICaDII pteviltas- ~do art. 161;

Paadidade: As liiCimal (lft:rillar; DOIIt. llit; ·
· Medida achJJbrJtitntiva: A meema prm.ra ., iacleo m do 1rt.
ArL I H. DiriJir iab a blfiG!ac:ia de .GcaoL cm .mi auperior • IIOis

=::;-, ~ ~:'0 ~,:'C::~

qualqut:t JUbctlac:ia

ArL lQl. Coastitu.j: iafraçlo de Erlasilo a ii!OblenlDcia de ~
pm::eito cSestC 'Códiso. de legislaçlo com'pEemcnur ou da lbolÇSe~ ckt ·
eotri'RAN, sendo o infrator sujeito b fCnalid*b e mocüdas admiaiscrativa
i.adicadu cm cada artigo. aJbn das punições previstu no Capftulo XIX.
Par4Brofo Mico. As ~ . cometidu em relaçlo is
Resoluções do COmltAN certo suas pcnalic:t.dcs e medidas lldmillisu:ariv.u
defutidu nas próprias Resoluç:Oes.

.
P=llnifo
""""'·
apurada
. . forma
do art. 276.

...

odxar

o condutor ou I*J&Ieiro de usar o dlllO de
66.
·

.....,.

llepll'lnÇa. conforme previsto 110 art.

~: multa(tr& vezes)~~dovdculo;
Habilit.çlo ou Pemüulo ,.,.
DiriBit cassada ou com suspendo do cfimto de dirigir;.
lnfnçlo,.,m..una;

.

n • Ql)fD Caneita Nacional de

Penalidade: multa (cinco, vezes.) e lpftCilllo do Wlkulo;
m • com Carteira Naciooal de Habiliraçlo cu J\::nDisslo pua:
DiriJir de cueguís diferente da do vefallo q>Je esteja ccoduz:iodo:.

··~

............., ......,

Medida ·administnltiva: ~ do ~

..... pelo-·

*

~ do

Art. 167. Tnmportar cri.ançu em vdado aJtomotor leiD ~

durqras.de~espcciai&ena'

·-,...--

_

' '1"ae&teC6diJo.

Penalidade: multa;

Infraçlo: gravíssima;

Pcua.lldtde: multa (lr!s "CZQ:) e lpl'eelldo do~~

Medida ~va: Rcc:oihlmm10 do ~

documezm

de

impo$tas para a Panúsdo.puaDitiP';

lnfnçlo: bavmima;
Penalidade: multa (cinco vezes) e cusaç~o da·~ para
l.

Medida admini$trativa: Recolhimento da ~para Dirisir.

V -com validade cb Carteira Nadona.l de HabiHtaçio vencida hi
mais de trinta dias;

-

-multa.

_,.,;.v&,;,.;

.

o ..... de al<:obleÚúa
.
' . . -

-,...-

· Art. 166.

. I

1 oa que

Art. 16. Conf&ar ou enbepr • dftçlo .de veiculo • peaoe que.
mesmo babilitada. por seu eRado fisico éu p:slquko. Dlo eiciYCt em c:oodiç:6el de
diriai-lo com seaurança.

Ar<. 161. o;,;,;, ..S.:. lo'

IV~ fora du restrições

->·

lnfnçlo;.,..w;m.;

~

l'alüclade; mul!a(dllco
-do-delfirillr;
Medida admbüstradva:·~ do wkulo8 •+
;E de
CODdutor babUibdo e ftiOOihimearo do documcalo dei •llbilia:;t

DAS INFRAçOES

Dirisir.
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Mcdidl administral:iva:
~aeja unada..

..

Art. 168. Dirigir sem

art:nç~o

retebÇio do veiculo .: que

ou sem 011 caida6Ds

a

inlfupeUsl\ltb. l

lnfmçlo: leve;
~:milita.

Are. 10. Dirfair •meeçan"o os pc:de$;tres qÚe estejam lttl~
\'iii pdblica, oa os demais vek:ulot..
'
·

_,,.._,

Peaalidade: multa e ~pendo do direito de diri&it;

i.
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--- -_,.,._
-·-do_.
____

Medida adminiiCrativa: meoçlo do veiculo c rcco'h'
cSoc:umcllto do babt1itaç.51o

do

Art. 171. Usar o vdculo 1*Z arremtaal'. dxo o. pcdelaa 011

Medida

Tia abjdo&

oa

Rec:oDd:mcato do docume:alo

do

Art. 173. Promom'. na via.
4 •içle eaporti:va. cm:aiOI
w; ' ' • exibiç:lo e deukdt:IIÇio do pedcia em.IDIDObra de vdculo. ou deles
pMk:iplr. ccma ~. Km pc:rmialo da ~ do lllallto caat
'
lçlo IIObnt a vfa..
bfalçlo:p;t.vfaima;
-

ld'a:ltiiXIÇiodndcclo

An.la~ow:kalo:

I · -

._.........

.,...._

PliTfiJrafo lbüco. AJ pee•1kfec'es alo aplk:twdl- p: 4

e a _ . • claco

IDilUOI

do bordo dlt

.....,_._ .-L.a-

-~ ...._

~ ma1za;

Medida h J
ha:I'CID)ÇIDdoftlbllo;
I I · - do pia do c:olçada do'""7

·-·

lldmiDiltndva: RtcoJbfrnmto do

aquiM1

oi•'IOJ!bomooiodlvla~

l'aiiHdado: ..,..(cloco -~-do-dodfrlalro

a •

.._....,

.,.

a-

..,_..,

m--dopladoealçadoo..,..,.,.._

-,.,.;.;

Art. 17.C. Udlizw-le de veku)o 11M" cm 'lia pdbUca. dt:m::wubw oa

_,,.,.._

pmaooa. ..........
..,.
ou arustuDelltD
de I*CI- -

.
. . . _ " ' - - ....

--·-do-

Medida..mdalltnd.v.: ~dowbllo;

IY •em dcaiCOrdo com a poliçfa

Pooolldodci awltL ...P,....·do-dcdfrlalro..,.-do

Medida edrninilfr'ativE Rocolhii!!!C'!IlO do dcn

do

r

t

'

I ) r . . . C6dlaO;.

_ _. , . _ d o _

V-DOpistadc_dos_doo_doo_ ..

Art. 175. Dreix.wo ooad:uk:l:en\'Oivido cmadclliiCccom 'lftima:

trlalito dpido li da 'ria dotada ele

1-dcpesatrCMiprovldeaclxoocom>l_.......,._..
n -dc.ldocar prov',.
podcDdo f'u&.Jo. aoiCIIIidodo mar

·=

periJo , . . o trbito 110 local;

.

m - cJe praervw o local. • rc.m.. a flcilicK w

polida. do pedda:

.

--"""'''Ddo..icalo;

lràlbol 41.

pruv. ,.
pMII JaDOWI' o wlcuJo do iocll.
_,.._porpollàaiCMI_do_dc_
I

v - da ideadfk:lt-10 ., polidiJ
............ ...._do_ .............

...........

w

VI--..,-.-dc--dofauaoo
..;'llftadc..,;,poçeo .. do . . qao .............
d
_
CODfclrms
: "O ;! do CONlltAN;
ld
~a~nç~o,_

;'

VII--

Peiwidade: multa (ciDco YUCS). SUipCCJio do direito do cfirlair;
Medida ~va;. Prmlh'mm«o do dcame:aCO. do

Wi'itW
Art. 176. Dclx.w o ~de prestar 1000rr0 li vQ:iml de addctato do
trlaslto ~ solicit.do peta autoridzldc e seus qeaiC:G.

.
.
.
o-p~~ve;

_...-tal

Art. 177. Deiur o coodutor envolvido em .:ideiWI
-~.,...,
do Jocol.
mocHda patã aul:JUr1t aleJlU1IDÇI e a flWdez do trlad&o.

JCID

vftiml di

..,

--dollxça-

vm - ao ~ oa: 1101n: faixa deltiMIIa a poc~c~tnt. .._
dcJoria a- ddofsi:a,. bciiD CCCDD - ilbM, n:ftPce:. !10 1U:t M IOtft ~
eeatllk, dirila'es de pUta do ro11mc11o. .-c. de C"M11 ;! • ~ oa

jll1fiol pdl>llw.

P=al-ll'OIIL

Peulldade: IM'.Ita.

I

Malldulad..,.lllioL """'''Ddo-

Medida administrativa:

ll!fraçlo:

I

-BIII!Ít.

PeDalidade: mW.ta (trfs Ya~CS).IUI{IICMio do dheilo do diriafr •

_,.,._

I

Aai.1'7t. Tct- mcuio~l Rhzt I& via potflb.do, '"'""'~hâ.Oii

......... dovdc:ulo:

~

o

D • MI ckiiDiil vbl;

. Art.l'll.-...-po<eoplri.... ....._.

IV • de

--_....,
--__ _
-------·
___
_
------do-·
--

'rill

I-aapistadc.,._dc_,_o_dc_rfcoldo;

......

...-do
Medida

raaoçlo.-..

.bt. 1'71. Par.u' ou dcbar qae • faça rtii*O em vdado •
~do.pdbUcl......, . . c:ucl do imped'
vdculoeaejl. de\il1].,.....,..llalllza:ID:

_""" ..

Art. 17L A.t:br. do vci:ulo o. ......... •

Agosto de 1996

.._,.,.,.,

.

Mcdkla admhüandin: mooçiO do WlfcuJo;.

IX-.-boom>rpladc<Oiçodo--l-

Oiillllfda dll'dculol;

Agosto de 1996

_,_
M<dldaodmWstnâva:_do_

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Wnçllo:' P.•"' 5 adia;
11 • da pia da calçada .. ..._ """'"'"""" ......

-

Po:oalida<lc' -

><·~·-dc-
Jahaçlo,mldio;
Po:oalida<lc' -

00553

...
---_,_

, ..,,

m--dapladacalçadaa..,., .. - ,

Mcdidllldmicllaldva: ftiiDlOÇio 00 wbllo;

----··-·
-· --dc .......... -dc ...........
_,_
,.jxejudõcaodo.--dc
_.,......
-_,_
---=
--ealçodc __
--. _dc_COOl___ ---1'1111")..------·--·foludc . . . . . . . -dc
----I
I
tipo·--,..-·---·
--'---··-XI -10 Wo ele outro ftlcalo em ma clrlpU;

,

Jahaçlo' .......

....,,1

XII-a6mtde

das emadu,. du rodovia. da vias de
6:X:Idlldc ,......,.......to;

do....,.

Modida .dmH...-f\'a: ftiiDOÇio
xm • ODdc hou'va' :d:aali:.lçlo bcJrizmbd •••

I

I

• •

.o,_.,

•
VI·
ou dm faiu dcltiudl a~ bem como
- - - . ......-. ~aatt*eclhilaa de pilta.de rolamealo e mm:u

poMO

da---.-

Kl~

iemtW!eciedoltasin•lizlllljM

-a;

1

v-. pilei. deftllaaalo
...., .....,. - dealli& . .

_,.....,
............

•dlpoildoawcodo poato;

..a:

!!! 1

IV --dlaoank:tcom • pod;6ea estsHec.id• DeSte Código.

•

----

r ;':

lalrlçlo:low:

__va:_do_;

. . . . . .1 1 1

'

.

-ala;

VJI ..........._ _ ...

XIV -aoc vildutol. pclllllQ e I6Dek;

_, .......

__va:_do_

vm -- ........,,_.ecúoll:
..a;

xv-- ... ooatramio ele dínçlo;

PnJJ'

Jahaçlo,_

IX·•-dodilo;lo:

XVI- cm dive ou declive, alo ocr.ado dn'

1

tr.dD.a
-'«

I

x---·-~......-pc!a~

aoe.milo....,._......,_,

_,...,,

,., .....

Medida ldmiailultiva: ~do Wllbsla;

xvn • em dc::slconlo com • ~ 'n&L
aopoclllcamenlo pela linallzaçlo <>'- . .,......_
.....-");

IDIIItL
~

•Jalnçlo, leve;

~'
---doxvm ....
c loodrica
looah

~(p'--"J'n>ib;do ~

.,..... I

f

Ado 113. n.dtwoc.owblo:
I· • fllu aa pilta di direita~ como de circullç:lo

polbldca ...~-- pola

. . . . . CÍIICIOaftlll!a lfln:ita:

Medida ~va: re:moçk\doV'IIkuio;:
XIX. cm Socai~ e bodrio& de
•

pola~ú>'-. "l'rooiNdo !'mar o &<aclaalo");

p

Jllmdl pnlticlo&

-

!Dfraçlo: paw:;

I

'•Jmente ç6l a remoçlo do ft:blo..

caao.,..,...., oo

calço""~ Da via.

"

-

-

'*

-

I

I

eeqaen!l ft'l"'rnetztwd• como ele

tlpodo-

lohçlo:-

!"Ncacaoo,...........,.-..-da-

eplk::arf • pculicWe p:efa
I 2' No

51' .....
fila.
pilla •

D • •

lacloo

XVI I

,.-

-o

Art. 1M. Quudo 0 YdcuJo esrtwc cm movbDento, deixar de
:a11rl'ri-lo • fliu a ele desdudl pela siDIHDçlo ele rqullmentaç.lo. exceto

-.....-•

:r .•

-muiia.

An.IIIS._pela_'declln>çioem'

.............. -de-...-.,.,. .._
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-- ---.. -·-·....-pda '"'---___. _
-_
--- .,ea.lo.--- ---_
---_
--_,..,.,
- ...e--"""'
-=-·
-outro...tcalo o.,.... p d o - . - . . , ..,.P....apoáerfodadocpc tmmitarem seotido coatriric;

.........,., ......

n- via com~ de ft1' •

z;r

Art. 1M. IlebtK de dt:sloc:ar, com
•• ia. o vdculo p~~a a fliu
da respectiva mio de diftçlo. qamdio,.

~ 011 mais l direita. dentro
for~ para om desses ladol.

n.il: l

de lltiDio 6ako do

-pv<ssimo;
..........,,
......

l'enalidade: Jnll)Ja.

..... 197. DWJ..-de"" ,.,...., pela~ quondo ....,..,.,.
-:m<d!a;

_ , _ _ pda _ _ _..

Penalidade: multi.

_._ ......

Art. 1,._ tJitnpasw pela''dkeita. salvo quando o vekuJo da freDie
l:ltlwrcoloc.so 1w. faiD ~e der .siD&I. de que vai enttarl csqueniL

ArL 117. Txmsitlr .o Wo ck 0111'0 Ydcdo. --·
patmbowdu o atadlo.,.

'"""""

-

hnalldado:mu!Ja.

..... -

tJI1rlpoDa" pcl&dimta-

d o - -.. do

- , . . . , . . -_
. . - ._
. . .........
.. - q u e de posuaelroo. """' _ . .
-~do

Art. 181. lloWo' do . . -do
""""" de o III!
6..-u ;' de tiiDàto e . . . bzll
r

dcd '

;.s. ··n

ec' • pclC' I'

-

~ ...
do palldo. do -"110 o
~

...., -

z · hw RI"'

I

""'-.-........

......

di' ....._ ICIIQI'O •

Alto ~ Ddur do pdlr a dl.sdDda 1aten1
ct.q~~ata otiillfDx.Uoa ao pmar oa ultrap3sm' bkicleta

de um meuo o

......

Àrt. llt. Sep>:- ... -'lo ...
pdoridldcldepu:u,emdevJdmcaloLi "'" "'pcrdllpolidtW...,..'
de al.:me soooro e~ 'leiDidba h*l ·

a

Art.»L Ul!rapuuroooo.-Jo:
1-pdoaoool.......
](.em ~e pasagens de nível;

......_

Peoalidade:muiiL
Art.Dt.f<!rçar _ _ _ .,.. _ _ _

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

CJPC*OI. estejam ca imiD!Dcia de . . - am pdo ouav ., taHzw ~ de

Art.2nUI!rapuurpcl&.....,.,. _ _

I· aa CUiftf • -=1Mt odcdiws, JeDl vilibiHd:a6o ll:lfidc.-;
n. a. falul de pedemc:
m .aa. poates. vizldutolo:a: ~
IV·...,-emfila)u®a _ _ _ _

Pen.lld:lde: multa.

Art. 191.

J:)c:Ua

dCI plldlt distiD:ia do _....,.. IMa:lll • hMil

o XQ vdcu1o c O& demais. bem coe. - ràlçlo ., bclnlo .......
COilSidt:rmlo-s DO IIICICIIeOio. & Ydocidldc,. M c:oadiç&:s ~ do Joc:a1 cfa
e!rr:ubçlo e do vefa;do,
eDim

---oo-....,bnpt<linx,..llivro-

V • oade .tida ""'ai"W" de clhido do
--dotipo_dupla_oolimpka--

......

loúoçio:--

Art. 192. ~com o va~a~~o-~,....... ~
ciclovial,. ddofaiDs,.
~ arJw
~ c:mlnlil' •
dfriMxa; de pista de rola:mcD&o,.
mE~~ di:
pam.b:.

m..

II

~p!lbllco.

Art. %11 Dcixlt de pilar O 1'Cb1lo DO ...._.""'""'0 l dird:a,. ,....
. . . . - a oportunidade de auz:ar a pista au entrar l esquerda. ODde Dlo boner
-~---do,..,....

PeuaUdldc:: smka (tr& 'ftlll!a).

Penalidade: multa.

Art. l n Trmsitlr em mM'Cba l.~ at.o aa dlldocla ~a
pcqnenas manobrai o de tom:.. 'Dioaa." rilcol:l~

~m.Jt..

Art.lM. . , _ . , . , . .. . . - . . -. . de ttansflooa de ICUS ~

Art. lJ5. DcJ:ur da iDcUclr cca
~ JC1110
lqUiameDtar de braço 011 luz iDdkadon do diftlçlo do - - . o lr*:io ...
mmàJs. a rWb:lçlo da maoobn: de J*U o~ a....-.;. do diftlçlo CM do

folxado-

....,.,..,......_

........-

~=-

com-

Art. 204. !llttapmu< ..t<alo em m<Mmento que il1lel!ft' corrojo,
. . - , delfilo
mõ!it=. ..00
d a - do
1lbho ou de seus Âgcates.

Art.

:zes. ~ oper.IÇIG de retr:JrDO:
I ·"an Jor::ais ;xotõidcs pdarin• 11nçln;
n - na curias. acllvcs,.lkdlw:a. pc:lOfCS.-Yiadl*l& o at.dl;

m!·~ ...

-do-poado.-.çoJa..,F--

w ~ da dlvil&:s de pista de rol:Maenlo,. ~·e f'ldu& de ~ •
-de 'l'llleuload3~

IV~- Jl2S ~~~na cont:'arnSo de dittçlo da via
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------pa--- -.
cucda.-...
----...
pa- a-

V· com prqa&.o da 6-ne ~ou da aeprmça. aiDda que

J • em intttseçlo nlo 1inalizada.:
a) a vd'culo que c:stivercírculaodo por ro&:ma ou~

-_......,

" " ' - pmDi!ldol.

b). ~que vier da direita;

Etu'k'rk= ......

AJt. 2N. &ccat1r opcniÇio de~ l db:dla oa l aqoc::rda am
locais pcol:bicb pela sineJinçJío

...

%10. Ultnpuur -

luminooo.

~~-

~

--·-

b)quoodo • ....,.;dade f«

c.-por.....,l:

......

~ma~par 6:Dba Rma.

s) qi.WXIo

fa>olldo<le: mulla.

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

·11-por ... _ d e _ ..... _ _

......

···.

I· qoe ae eocoarre aa &iu a de desclmda; , .
D .. "que alo ...._ oocclú;So almellia aamo q.c ocam. liDai

.

m-~dedefldeocialloico.=-.iUca•

lil6açlio:

"""""que Dlo

IDfraçO>: .,...,

J!onalidadc:multa.
Art. Zl.C. ~de dar prefer!Dcia de p~~sagetn::

Alto .ZIB. Trmsitl.r com o veículo cm \"C::ockbdc inferior liiiCQIIc da
múima CICI'belecirla para a via, retadaDdo ou obstruiDdo o tdDdto. a
. meao~ que a c:oodlç6es de trti'qo c mcr:corol6p::as Dlo o permitam. uno ~e
Clciver Da faixa da dimtL
~

......,.,..,.,_

- .Art. 219. Dcix.ar de n::duz:ir • vClocil:lã do veículo de l'orma
comp.tívd c:om.a :sesmm;a do trinslto:

~-- .. -""""de ........... pr&.tilo& e desfiles;

Pooolldade:mulla.

·-

b} qaando a velocid.cic for superior l múima cm mlls de ,.,_.
(.._por<>Otllo);
lllfi>çlo:
Pecalidadc:: mulca(ttes vezes) c suspeaslo do direilo dedirilir;
Medida adminimaliva: Rn:oJbinrnto do de?
de

Jwhlliraç:Jo

An. %13.De!xorde dlrpráaeadade- a podcsaoe a -

boom:< -

50'Io

JDfnçlo: grave;

dcdilcl e OWOI;

• JinallDçJo • deIV
deltiDKia;

a veJocidade for .superior' l mtdma em g
.

--p-__

(claqlleataporceolO);

pai(*. como ~ , . . . . . .

wcde,_ao~

....... de -

n . demais via:

!&:

-.

~

~multa (!Zb vezes) c suspemlo do direito de diriJir;
Mcd:id& adminislralin: R.......U.jny:tttn do ~ de

Art. 212. Dtixat de pmr 'o "'!!bblo 11C11JPft1 que a rapocti.Ya lllltcba

I - par aa:uapaa::ab de

""""""l

IDfraçO>: p.r..<ma;

l'aiolldado: mulla.

foriw::a i

dar

1• em. rocSovifl. viu de trlztsito dpido e viu ~dedais:
•J quaoóo a vclocidlde for IUpCrior ii mWma cm d! 201' (YÚICID

e mcoJhi..,..,... do

... 611. po<odeo ... . - de """'
pccW ... ..... ....

,._.o 'fdculo-. de

~em

~:mulra..

~

Art. 21L Dciur de

-·-_ll'bil; . .

Art: 216. EDttar oa uir de fila de vdazlo& utacicc"*'ot
·• de pausem a pedesU:cs e a outroc vdc:::ulol•

.._ ..........

~va:: maoç:kl da vdculo

""""""""'·~de hobUiaçlo.
-

ptda!

Art. 21'7. 'rraDdlat..
em ~ Mlplf:rior l mtdml pcrmitic!li paa o
local.-.... -

:IOf. Traospoo-..... IIIO:Irizoçlo.- -poõclal.

Mcctida

Art. %15: I?Jicrw ou llir de bea liDdeitM leiD ltSic. adeqaadmpCII i
1 pca inpeuo M 'lia e tem a ~ com a ~ de
po&bUa c de CJQtl"(X Ydculoc.

;'

......

dedlriP;

.....,

PerWida&:: multa..

Art. . . 'l'nmlpor. ICOI . . . .
bloqaaio Yl*io com CMI ICIIl
.m.liDçlo ou. diipwitiYoi .mn.m.. ddxw de ~ . . . . . ck::lciMcfa; l
pcsqaa.dc 1ácalol c. endir-eo ..-.. lllocldalro~dopacYcio:

-

fll·ll&ll iDterleç6el com~ de~ de "'De a
-/
Pea.alidaclc: malta.

Al1. '1#1. ATaDÇW o liDai ~ do IIC:rldfolo oa o de ......

!

00555

"-ia

.....;c..

_,.,._,

Pcmlidade: multa:;

.ü • .,.. M:ais rode o trln!ito er..;. .aKJO coatrol&do peJ.; :..-...;.
dr1 8lllC:dd.x de trbu:m, uf!t..alflb; ~..;.;...atOl ou JeStCC:

m. fll:l ~~xfm!lr:Jeda goía.da ce&ç:.!l oew

•'

• •

IV ·ao aproximar« de ou J*$11" por iD&etiCÇio ~ liDI&ada;

v - 111:5 viu ~ cuja fdxa de damfnio., areja cei:Cadl;
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VI - nos ll'C::hos em curva de pequeoo raio;

II- prolongada e sucessivamente a qualquer pretexw:

m . entre as vinte e duas horas e seis horu;

VU - ao apro:timar-sc de locais sinalizados com advett!n<:ia de
obru ou tt2ba.lh.adoccs na pisa;

VlD • sob ch~v_a. -~~-~ cerraçlo ou vemos fones;
IX - quando houVCZ" mi visibilidade;

X - quando o pavimenro se

apresent1r

rv -em locais e horários proibidos pela sinalizaçlo:
:v ~em desacordo com os padrões e freqo!ncias estabclccidu.

-

pelo CONTRAN;
cscom::gadio. defeiwoso

_Infraçlo: leve;

ou avariado;

Penalidade: multa.

Xl - l aproxim&çlo de animais na pista:
XII - em declive;

Ali

21:1. Usar no veículo equipamento com som em volume ou
freqü!ncia que não sejam autori:r.ados pelo CONlRAN.

Inf'raç!o: giavc:
PeDalidade: multa;:

xm- ao ultxapassar ciclista.
Infra.ção: grave;
Penalidade: multa;

-·

XIV - nas proximidades de escolas,. hospitais, estações de
embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentaçlo de

lafraçio: ,sr.avCssiroa:
Penalidade: multa.

--

Art. 220. Portar no veiculo picas de ideDlifi.caçiG cm desacordo com
as cspccificaç6es e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

Penalidade: multa;

Medida administrativa: reteDÇio do ~o pua rcgularizaçlo e

..,.,....., <lu pu.ca. ...,..,.,...

Pardgl'tljo único. lDc;:ide oa mcszna penalidade aquele que
confecciona. distribui ou coloca. em vdculo próprio ou de ten:eiros. placu de
idea.tificaçlo n1o :autorizadas pela regulamentaçlo.

_,_

Art. 221. Deixar de manter ligado. nas sit:uaç&:s de ateJKfimento de
emerg!acia,. o sistema de iluminaçlo vermelha intennitcnte dos veículos de
policia,. de socorm-de indndio c salv.amcmo,. de 6sca1iDçio de trbsito e du
ambultDcias. ainda que p&ndos.

Penalidade: mu.ltL
Art. 22:2. Transitar com o farol desregulado ou com o facbo de luz alta
de fonna a pc:roubar a visio de owro condutor.
Iafnlçlo: grave;
Penatidade: multa;

__

Medida administtativa: reteDçlo do vdculo para~

Art. 223. Fazer uso do facho de luz alta doe far6is em vias providas de
• . . . . _ polblica.

,.,..

Penalidade: multa.

Art. U4. Deixar de siDalizM' a via. de forma a ~cair a& demais
CODdutores c. l ooitc. ale). manter ac:esu u.luza cxtmw OQ omitir-110 qoani:O·•
provid2:ocias aec:essirias pua tomar visível o local. quando:
I - tiver de remover o veículo da pista de rnlaniento ou

pcnnanccer no acostamento;

n - a caqa for de:ramlda sobre a via e nlo puder ser retiad&
iJ:nodiatatnentc;

Agosto de 19%

_,_
lnfraçlo: grave;

Penalidade: multa.

Art. 225. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido
utilizado para :sinalízaçio temporária da via.

Penalidade: multa.
Art. 226. Usar buzina:
I - em situaçiO que nlo a de simples toque breve como
advertlacia ao ~ ou a condutores de outros vefcu!OI&;

_,_

~va:

Medida

•
meDÇio

do

vefculo

para

Art. 221. Usar indevidunente no veículo apan:lho de alarme ou que
produza sou e ruídos que perturbem o sossego ptlbüco. em desacordo com
normas fixada pelo CONTRAN.

Pcnatid:ade: multa e apreellslo do veículo;
Medida adJ:oinistraliva:: miiOÇJo do vekulo.

Art. 229. Conduzir o vcfculo:

I - com o lacm, a imcrlçlo do chassi. o- selo. a placa ou qualquer
outro clemeato de identifica.çlo do Yeículo violado ou falsificado;
..
U - transportando passageiros em CCimpartimentó de carp. salvo
por motivo de f~ maior, ~om permissão da autoridade competenlc c na forma
estabelecida. pelo CONTRAN;

m ·com dispositivo anti·radar;

rv. sem qtlalquêr uma das placas de identificaçlo;
V- qtJC niio esteja registrado c devidamente licenciado;

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem
~Ddiç(le$ de legibilidade e

visibilidade;

lnfraçlo: grav:S.Sima;
Penalidade; multa c a:preensJo do veCculo;

---

Medida admiais:ttativa: n:rnoçlo do vefctdo;
vn - com a cor Ou caJade~Ística alterada;

vm . sem ter sido submetido l

inspeção de segurança

vdculu~

IX - sem equipamento obrigatório.oa estaDdo este ineficiente 011

X -·com equipamento obrigat6rio em desllcocdo com o
-pdoCONTRAN"

XI - com descarga livre ou silenciador de motoc de exploslo
defeituoso. deficiente ou inoper.mte;
XU •

OOJII.

equipamento OU~ proibido;

xm - com

sUlalizaçio ........,

o equipamento do sistema de ilwniDaçlo e de

XIV - com repstradoc instant1Dco inaltcr.lvel de velocidade c
tempo viciado ou defeituQSO, quando boúvc:r cxig!ncia desse aparelbo;

XV - com inscrições. adesivos, legeodas c sfmbob de ~
publiciWio afixados oo pintados no pára-brisa c cm toda a extell.SJo da pane
ttaseira do vdculo. cxcetuadas as hipóteses previstas neste Código;
XVI - com vidros tola!. ou parcialmeDte coberto& por películas
refletivas ou n3o. ~is decorativos ou pinturas:
.~-com cortioas ou

persianas fc:dDdas, nlo auiOrizadu pela

.~ ~ em mau emdo de ~ çomprometeDdo a
segurança: ou reprovado na avaliação de inspeçlo de segurança e de emisslo de
poluentes c ruído, prevista no art. 105;

XIX • sem aclonar o limpadoc' de ~brisas sob chuva.
Infraçlo: .grave;
Penalida&: multA:
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Medida ldmiDiarativa:: ~do veículo pan rcs;ularizaçlo;

·XX • ac:m. portar a autorizaçio pca CODduçlo de escolares. aa
forma "!ztbdri"a DO att. 13S;
ll!1i>çlo: ~"'"'
Pcnaiid.ldc: multa e apreenslo do vdculo;

_,_

XXI· de carga. com falta de inscrlçlo da tDnl e demais inscrições
preristu ocsac Cócli8o;
XXII • (XlDl defeito DO aisrema de üu.m!naçb:l. ~ ~ou
comllmpodasqucimo<W;

Pen4lidade: multa;
Medida adminis:tmiva: ret.enÇio dovdculo.
Por&gnzfo únko. Sern prejufzo di!. multa finda DO iDcilo V. o
veku1o que traoaitar com exccuo de peso. n!o computado o pc:l'CCDD.W toit:r.1do
..
pcla "
' - ·cri:f.rics
"'""'"""
poderá - na. referida
.;agem
op6o
der f«ma
acgaz - o que exceder.
segundo
esrsbele:cicb.
5egi:J.2çlo
<OD>plemcma>'.

_,_,

Art. 231. Coodu2!i:r o ~fculo sem os d<'><;.nnxm•ose de porte obrigatdrio
referidos neste Código.

Pcualida<le: ......

Penalidade: multa:
Medida ld:a:Jinistrativa:: mcoçio do vácuJo-* a apl'eiCDtiÇio do

Art. 230. Transitar com o YCCculo:
I . +qificendo a via. suas~ c equipsme:suos;,

n. den'am~Ddo.lançmdo cu armta.Ddo~ • ria:
., ..... q u e . . u j & -

___do . . . . . . . . ._,
-"-b) ambustfvel oulubrificautc que esteja utilizaodo;

Art. 232.. Deixar de efctuar o registro de Yd'culo no pam de
ttinla dias,. junto ao órglo executivo de ttlnsito. ocorridas a& ~ prcvistu
noart. 123.,.

c) qu11qua objefD que poaa acamar rilc:o de addeate

m • produ::z:iDdo fumaça. psea cu pct{culu em D(vciJ aapcriores
.,. fiudor. pelo CON'IRAN;

Jnfmç:lo: pve;
Peaalidsde: multa;

Me<fula""""'""""""'-do..rcu!oP"'~·

Art. 233. Falsificar
'identificaçAo do vefculo•

·Mec!ida--do-.
_,_ . .. . . ._

Art.. Z34. Conduzir pessoas. animais ou cotp nas pmtes extemas cb
veículo. W.vo DOS caso~~ devidamente .aut.o!izztdo$.

-'~"""'

v - ~ C1CCeSIO de pt80. aclmitido pcrocoruaJ. de toledQcia
qaacJo aferido por equipf.mc:Dro. na focmaascresta~ pelo CONTRAN;

_,_

Penalidade: multa;
Me<üda~-doYCICII!oP"'..-_

Art. 235. Rebocar ootto vdcuJo com cabo tle:dvcl ou corda. alvo em
CISOO de emcrg!nc.ia..

b} de IC'ilcemc:xl c um~ a oitoceiJlloe. quiJogumu • lO

c) de

.

oitoc::emos e wn quilogramas

1

um mil quilogramas - 20

(YÚ>Io) UFJR;
•,

d}

de am. mil e um quiloJ;rmiw; a tlf:s mD. quiJogrmnas • 30

(lriala) UFIR;
e) de

Penalidade: multa.
Art.. 236. 1i'ansitat cem o Yáculo em deacordo com a.
espccificaçi'N can a falta de illScriçlo e limbologia DeCC:ldrial l sua
pcla lcgmloçllo.
lnf:raçlo: grave;

--quando

Medida administrativa:: lt:tCDÇio do vdcukt t-a rqulariDçlo.

(-)UFIR;

Art. 237. Recusar--se a emreg.ar l~ de ldDsito CQ. 8CUI

j) acima de ciDoo mil e um quilosramu • SO (cjAqOenta) UFIR;

qcDte&, ~ rtaÕO. OS lja "...,....,. IS de babili:caçlo. de rq:iltt'o. de
lioenc:iamento de \'dc::ulo e outros ~ por Jei, paa a'migulç:lo de ~a

atttentiri<hll1e.

VI • cm dcslcordo """ a autolrizaçlo cspcoial, exp<dlda pcla
pi%Z traDSitar com c:limeaJlles ncedenres OQ quando •

-ara..;

aucoridade '""'11pC'C"fe
· mesma estivcc vax::ida;

·

· ·

~-·-do

Mcc6d.a ~va:. remoçlo do wkulo;

-da--___..._,

Art. 238. Sem pe:rmissio da autoridade compeleUie ou de
velado legalmente retido paxa. ~

agct1tcs. retiru do local

,..

rnm;;.o,

ou beas.
alvo cuos de força" maior ou com

trmspone ~ de pWou

qa.so alo ror 1íce:Dc*lo para eue fim.
Pcoaüdodc,-

IX • desligado ou cScseugrc:oado. em dec~ve;

-ara-

Penalidade: multa e çrecns:lo do vd'cuJo;
Me<tid.o-.., mnoçlodoYC!colo.

vn-camlo<açlo..-....;

vm - ctdlWJdo

qcbs

.........,multa;

ttes mil e um. quilosn.mas a cinco mil quilognmw: - 40

---do.-Joc-da""S'

adulterar clocumcato de babilUaçio c de

Peoalidade: multa c I{X'CeOIIo do vekuio;
Medida administmtiva: remoçto do 'Vdculo.

Infraç:lo::: grave;

P'ml.lid.clc! mula. .aad!la a ada ddteDcos quilogramas ou
bçlo de Qa:uo de pelO çurado. ctiDICIDCe aa lep.l:illle IJbcia:
., ... . . - qu;Jognmos -5 (.....) UFJR;

011

-'11"'-

: IV - com 11211 di.n:lemõcs cu de ma e~rp aupezion:s aos. lim.itc5:
•-"""'"' lo-noi'd<"Nx kplmetde ou pela ri"."itnçlo aem. autorizaçio;

Pcoaüdodc ; -

00557
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Peaalidade: multa e apreensAo do veículo;
Medida administrativa: rcmoçA0 do veículo.
Art..

239. Deixar o responsável de promover a baiu do regiltrõ de

veiculo irrccup.:rável ou definitivamente desmoatado. ·
Infrllç5o: grave;

Penalidade: multa;
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i:.t.i,,:tji.j.:: ~áministrd;ra: Rccolhl."tleÕto do Cer>JPc;mo c1.e R.::giszro
e dGCcr'.i<..,.:c3do d!: !.b:acii:lr.il'tntO A11ual.

Art.

~- De~

C:e atu!l.liz:l:r o c&!ast:ro de ;e~ do vcfcu!o ou de

ArL 245. Deixar de sinalizar qualquer obst*:u1o llivrc circulaçlo, l
scgwwça de veículo c pedesm:s. tanto oo kíto da via tmestte como na alçada.
ou obstllClllizar a via indevidamtote.

~doconduW..

-

. cnr..orldade de ttinsito, conforme o risco lk segurança.
Pordgrofo único. A penalidade seri apliada l

?:.:oilidad::: multa;

hrt. Z.Si. F=: fals.:1 declaração de dooJ.kfiio pata fins de registro.
lil"...caciamecto oo. lu::liU:o.rW.

L•:frzçr.o: grn.vfssiroa;
Pencli~ roolt;t.
Art. UZ. Deixar n emp~ segumfora ~ comtmk.r: e:o órgllo
cxeauiYO e:'uünsito competeilote a oc:or:têncil!l. de penla total do ve!culo c de lhe
d:voiYtt as resp::e.i"'as pb::ns e d~

pcsso1. ffslca ou
jwidica responsável pela obst:ruçlo, devendo a autoridade com cin:umcriçlo
sobre a via providc:nciZit a sinalizaç!o de emergencia, b: expensas do responsável.
0'.1 põl?tllOV>:r a desobstrução, se passível.

Art. :wJ. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento. junto l
guia da calçada. em fila 4nica. os veicules de tração ou propulsão bumana c os de
t:raçkl animal, sempre que aio hooYC'C' aCostamento ou faixa a eles destinados.

-m<dia;

Penalidade:

L~: f;f2ve;:

?~:multa;

pi=cas e

Reco!hiiT.ent) das

elos

~.
.f,s';..243.~rootoclcle!8.~.a.~

I - seiil u:Mlõ a:pz:cete de se~ com viseka ou 6euJos de
preteç!b e~ de ~com es "l:.O~ e esp::.:ifi~ ~ pah

OONT!W<;
ü - ttru<SpOttando passageiro sem o ~ de ~ 0:1
cst!b-~!eciê::l ~ Wciso a:~!erlcr cr.1 fura 00 ~ supl=m.~ttr coic:caOO

r..s oo ~.~:= oo

%].

Art.. :US. Deixar de mantu acesas. l noite. as luzes de poslçlo,
quaOOo o Ydcu!o estiYU parado. para finl. de emb8rquc 01.1 desembarque de
\ p2.SS8gà:os e carga ou desc.azp de ~u.
•
_

~--

co.rro retem:

m - f:w:odo

multa.

1.#1. Transporta:c no &libus passageiro ou carga el«:Cdcntc ao
limite r:stab:.:lecido no art. 100 deste C6dõrInftzçfio: pave;
Penalidade~ multa;
Medida zdrninistmtiva: mençiO para o transbordo.
,\ri.;

~mtiv::

Medid3

...vWUna;

Penalidade: multa.. agravllda cm at6 ciDco vezes. a crit&io da

:t.~!eve;

forem

Agosto de 19%

m!labarismo

O'.l ~uilib::móo-~

Penalidade: multa.

*iü!S em um:a

Art. 249. Deixar de utilizar as luzes do vekulo:

"N- cca1 os !trois çagado.;
v-- tQnSpor"..ondo criança me~ rle sete anos oo que n!O W3h:l,.
cu~ coq<!lçt;e.s de cui&r de SWl; p;ópria~

I - em eitculaçlo. a luz baixa:
a) dmarlte a aoiloem vias providas de iluminlçlo pública;

bJ diutumameote ElOS UíneU. mesmo providos de iluroioaçlo

l:'.fulçi::.o: gmvfssim&::
Penzli~d~:

M-::dWa

multa e~ do ~rode dl."'l8l.-;
:l.d.-ninistr.l~ Recoll-.i.T.ettO 00 dccume!lto de

c) ditltUIIlame1)te, quando se tmt1:r de veículo de transporte
o:)}etivo de posst.geiros. ciclomor:Oll:S,. ~ e moEOclclctu;

E - aa lu:z:es de pós;içlo. duraate o dia. qtwJdo .sob chuva forte.
lll:bJ.i;"JaOC~

- m - a luz de placa. dunmtc a I!Oi1e

vn: evenliJSime..'"ltc pam

so~ scgur:u- o g-.ridom
ir&~ de ma.."lObrss;

cera szilics es ..,,n.?S. sclro

W'roç!<"Pen:ilidade: multa.

vm- tra.~por"..l!ntlo carze in..--mr..~!fw:l com .su.a!õ ~ceçr,.,es;'_ .

A ..~ 250.

Ir>-~ç!io: médi~;

Pencliàerle:

uiruz.ar a

luzes do vdculo:

I - o pisca-ale:b. exeeto em

>.~u!w..

~

ou situaç&s- de

§ 1Q Pllnl ck:1o:; ~!lc.am-~ oo. mcisce !I!. vrr e 'Vill, além ~:

a> condu,..-ir ~eiro fom dl. ~ Cl.õ Jxecw ~<2! r. c!e
b) ll'an."ius cm vias de t12lcito ~d:o cu ~ relvo cOO.e
houver ~;nto O'.! :l<:ix.rs d:: ro!&reer.'lo ?f6pri&s:

a) .a. curtos inlervalos, quando f« coÃveniente advertir a outro
condutof-que selem o propósito de ultrapass$.-lo;

~~~o;~i1~~=~~:~ ~ ~~ ~~ clrclms~!z.<!.

em imobilizações ou situaÇão de cmerg2:ncia. como
.advenêr.cia, utilizatldo pisca-alerta;

\:

z~

Apl.:.C."He

;~.c;s dele::~:~

t:lt.-:.~

o &sp:;:o;to !'..::

;;,_

b'

c) qU.ll\dc a sinalização de regulamentaçlo da via detenninar o

~1:1

~w-....=o~~~--

t.!'SO

do pisca ~ena

~~O:..ffi"5diél.:

!õJ~!o:

média;

?ena!i;hd~

.':\..-":a.. 2::4. -U.Ub>..;.· ~ __?'.!!_p.-m: 6..--pfuiaa
.ar~~p<Jr.'t"..rU:-.;..

$':o

~--.~rr.ç:::oro.m;

~~:oriz-:ç"io

:. 'lla

<!o . ~,::-,:. c-.:

6 r-.;:rwi.oor-l.z,
..::;;r~

6:

r..~~ci;; ~

._'1:,-:si~

.-;õo

1· co~obreço do LidO-de fcn;

-

n-~ ~ pessoeS.';!Ulim3is ou

entre cs. br'..JZOO e
~-::Wlili:l;

M~'!t\17-i;"lis:t:?.fro:c: ~ã-o de. :;:e..~..!l\CU 6t:::"~
Pc;róg;~"o- ;Ql...-:;. ,1, p.:"lcl~:&. e_;:~, P.ro.&~ ;::&."iliri~7.;:i,.:.'!.

!cc.-d'::r',;..0 t.-.:0:.:. I! p::;:;oo i!:;!.-;;: Ol.tj>..w.."Cl~ re-;t--"1:'~-r.í.

rnuita.

i.l.rt.. 25!. Dirigã" o vcfculo:

volume l sua csquerdtt ou

~;

m - rorn incap~idnde física cu mental tcmpodria que
c:orar;rorr.em a s.o:;g~ do t:rinsito;
IY · usando calçado que n.llo se fKmC nos pés ou que
ci;,:n~ta ·::.

uti!iZl!ÇOO dos pe<bis:
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V - com ape:nu uma du m1os. exeeto qumdo dcYa &:ter duais
regulamc:utares de braço, mudar a IDIUdza do vekulo, ou acloaar cqufpameorDI e
acessórios do vclcu.lo;

-

VI - utilizaDcJo.sc de foaes DOII oavidol c:oaoc:ucb l

aparelhagem $ODOI'1l ou de telefooe (:eluJar.

......

ioolt=abilidadedeiUU ~----- halrifi<açlolegol
e COIJIPU!vd de ICUS CODdutores,. quando esta for exigida, e outras disposiç&::s
quedevool=vor.

Art. 252. Bloquc:at a via oom Ye{culo.

lnfmçloo...-,

ao-

f :J- Ao coadutoc cabc:d a ~ pelas infraçOes
...........,de...,pmúcodesua-clo.-Jo.

PaWicbdc: multi e çreetldo do w:kalo;

--vao-clo>dculo.

llltl

p1stu de

D - cruzar pistas de rolamento
ahooodecdiup<rn>issio;

m - .arravessar a via

roWDcaeo. eaccco a-a
J1C1*1, oa CJblei&,

dcotro das - . de .......,..,, "''"

IV - atillzu'-.e da \ia em agt ........... CÇUC~dc ~o
tdndto. ou: pca • pdrlea de qualqoer folpedo. elpMe. deafilcs ., llmllara.
aal\'0 cm eaos C~pC:Ciais c com a devida lic:coçada ~

«X"'"-IC;

.ma ...

.. hiu p ó p r i a . - -

Penalidade: multa, em -cinqtlelrta poc cento do vakw da iat'r.çlo
de natureza leve.
ArL 254. Cooduzir bicicleta em pusdo& oadc Dlo ICja permitida a
circulaçlo de$tas. ou de forma 18fe$Siv.a c:m dcAcocdo com o dilpolto oo
padgrafo dnioo do art. 6q.

Penalidlde: ma.lta;

Mecfida
~-da-rodbo
pam o pagamentO
da multa.
·

DAS PENALIDADES
ArL 255. A autDrida:fe de bbsito. aa eafua da
estabei<CÚIM Código • de ... circualcliçlo, ~Dele previstas.• sepinles peallihdM·
I - ãdvett!ncia por- escrito;

; ! '"

..,u.:.. ..

n-inuita;
m •....,.....clo..-de<firiP;

o respons4vel pela infiaçlo relatiwa _.,
no peso bruto total.

f e o transportador e o emban:adot s1o aolidariamerlte
~veis· pela iDbçlo ldativa ao excesso de peso bruto total. se o peao
dedando a& DOta filcal., &tura 0t1 manifesto for superior ao limite kgal.
f ,. Nlo teDdo imediatll • identificaçlo do COildutor ínCnator. o
pcop:ia6:io do velcalo 1m aima dias de prazo após a notific:1Ç1o da peaalidade
pn apn:senti.lo, na 6xma que dispclseo o CONIRAN, oo fim do qwd. do o
fazeodo, tcd-""'""'ÁVeipela mfnoçlo.

-·

Art. 257. As iDfraç&s punidas com multa classlfic:lmwc. de acordo

«m suap:a~ cm quatro catqorias:
I · iDfnlçlo de natureza gravíssima, punida com multa de wlor

csccteipOüdeateal80(cc:moe oitcrua) UFIR;

m - iJofraçlo de

"""'=' --., pun;da com mul!a de

...
...,,....,.,.....,.
....,.,..... so<.,;.....,l UFIR;

valor

f J• Os valores das multas serlo corrigidos no primeiro dla 11ti1
de cada m& pela variaçlo da UFIR oa outro (ndice legal de comçlo dos débitos
6scaU.
1 r Quando se tratar de multa agravAda, o fator multiplicador ou
bSc:c adicional cspecffieo to previsto neste Código.
f 3"' Se o infrator cometa a mesma infração mais de uma vez no
pedodo de doze meses, o valor da malta respectiva ser4 multiplicado pelo náme:ro
de inmç&s oomc:tidas.

IV - apreeDSio do \'dculo;

f 4• Em se traf&Ddo de eomctimeruo de infraç&s c:ontinuada.:s, a
ap&.çlo da p::ua1idade podeti ICl' renovada a cada quatro horas.

v -=-dac:.rtcin.Naciooolde--:
Vl· ........ dal'umiulopaaDiri&k;

Art. 258. A cada infra.çlo cometida são computados os u:guink:s

vn-~obripJOOaemcunode~

piC\'ÍitU

-=-e C6dfiO do

elide .. puníç6:s originmas de ilkitoc penais dcm:&cutw de criiDe& de trtna&o.
coafotme disposiçlScs de lei.
'·
·

I Z' A> mr..ç<ses pora u qaa;. Dlo haJa pellllldade apcd5ot
serlo po.nidu com a muita aplicada ls inbç:Oes de llltm'eZa lc9e. taqumto alo
fomn lipifi<ada. pela legislaçlocomp....,_au oaaluç&s elo CONTRAN.
I 3'" A impo<;çJo da poualldade oed """"""*"..,. ÓIJIOO ou

entididcs execnriVOS de ttlnailo tapOOiiveia pelo B
bAbilit.çio do condutor.

•

I

do Ydculo C

.....

Art. 256. As penalidades sêrlo impoctas ao coodu&or• ., J'l'OPdct'rio
do ~o. ao embarcador c ao transportador, salvo 01 cuos de dc::k:u&Dphneutu
de obrigações c deveres impostos a pessoas fisicas Oll jur{dicas exprcaumcnte
mencionados neste Código.

~

IV • infraç1o de l\lllUn::ta leve. punida com multa de valor
eottCipObiLlte a 50 (cioqDc:nta) UFIR;

cAPiruLo XVI

: J'

tl'ansport.dor

D - .inf"nlçlo de aaturez1. grave. punida com multa de wlot
..........
- ...-~. !20 (ceoto. vinrt) UFIR;

lnfmçloomOdia;

f 1* A aplfcaçle da penatidede.e

s- O

traDspol'tc de carps com excesso de peso oos eixos e/ou
qamdo a cap provenieot.c de mais de Dm embatador.

'.
.
f r Ap6l. o pmo previsto no parfgra(o arrterior, n1o bavmcJo
•• lsciÇkl do~ infrator e sendo o vdado de pcapriodldc de pepce.
julídkl. ltd lavrada acwa multa ao vdaJio no valor de dez vezes a pellllídllde

VI - desobedecer l s.inaliz.lçlo de: atcsito eapccf6ca.
lnfroç.kr. leve;

·-...

I 4" O embatt:ador t responsiveJ pela iDfmçlio relativa ao
1rmlpOrtC de cap com excesso de peso DOS eixos e/oo 110 peso bruto lOtai,
qulDdo Jimul.ta:neamcate f« o dDic:o remetente da carga e o peso dedamdo na
aota: filca1. fatura 0t1 manifesto for inferior Aquele.t'crido.
§

DOI ~

quandobouver~ponoessefim;

v - andar -

I t• Aoc proprietários e condutores de vdculos serlo impos:t:as
coooomitantemenre as penalidades de que trata este Código toda vez que houver
~bilidade solidúia em infraçio dos preceitos que lhes couber observa'.
1 sp de a .:lo cada um de per si pela falta cm comum que lhes for atnõWda.
"
§ r Ao proprietário cabc:d semptt a respoasabilidade pela
ill&açlo refcren~ 1 tnvia regularizaçlo e preenchimento das formalidades e
cond:lç6::s etigidas para o trlnsilo do vdculo na via tcm:strc. cooservaç1o e

lnfmçloomOdia;

Art. 253. t proibido
1 - perma!IOCCl' ou mdar
cruz6..Iu onde for pc:nnitido;

00559

""""""' de

!'"""'"
[ - pvfssima

~ sete pontos;

D • pave - cinco pontos;
m - m6día ~ qumo pomos;

rv -leve - tres pomos.
f 1• Sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos, no
pedodo de doze meses, seri apenado com uma aova multa no valor de 1.000 (um
mll) UF!R.
f "r A imposiçAo da multa prevista no parápfo anterior elitnin8
. . , _ os vinte pontos computados para fins das multa wbsequentes.
Art. 259. As multas serio impostas e arrecadadas pelo «B&o ou.
emicSade de tdr to eom circun.scriçllo ~ a via onde haja ocorrido « inftaç:Jio.
, de ICOrdo com a .xxnpet!ncia estabelecida neste Código.

00560
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§ t• As multas decorrentes de infraçlo cometida em unidade da
Federaç3o diversa da do liceociamento do veSculo scriO .a.m::c:adadu e
~na fonD& estabelecida peJo CONTRAN.
§ 2"' N multas dccom::ates de infraçlo cometida em unidade da
FedemçlJo di vernâ daqucla do licenciamento do veículo poderio ser comunicadas
ao 6rglo ou entidade respomvc:I pelo seu licenciamento, que provideaciui a
DOâficaçlo.
§ J- As multas decorrentes de infraçlo cometida cm unidade da
Federaçlo diversa daqucb do licenciamento do vcfClliO poderio ser cobradas DO
ato d4 autuação, sem pu:juízo do5 m::ursos previstos neste Código.
§ 4• Quando a infraçio for cometida com vefculo licenciado DO
:::xlerior. em rrlnsito no território nacional. a multa respectiva deverá ser pap
a.ctes de sua saída do País. respeitado o priac!pio de reciprocidade.
Art. 260. A penalidade de swpensão do direito de dirigir sett
aplicada. nos casos previstos ~ Código. pelo prazo mínimo de um ~ ~ o
mhimo de um ano c. no caso de reincld!ncia no período de doU: mcsc:s. pelo
prazo mínimo de seis meses at6 o máximo de dois anos. segundo ·crilbios
estabelecidos_pelo CONTRAN.
§ 1• Além dos casos previstos em outros: artigos deste Códiao e
excctuando-se aqueles especificado$ no art. 262. a suspensão do direito de dirigir
ser.i-aplii:ada sempre que o infrator atingir a contagem de vinte polltoS. prevista
DO"'- 258.
§ r Quando ocorrer a suspecsao do d"ucito de dirigir, a carteira
Naci.oaal de 1-bbilitaçlo :wn devolvida a seu titular imedWamcnle após
cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.
'

§ t• A aplicaç3o da advenlncia por escrito nio elide o aatscimo
do valor da multa prevista no §
do art. 257, imposta ~ infraçlo
po5terionnente cometida.

r

f

r o dispostO Deste artigo ap!iC3-Sl" igualmente aos pedestres,

podeDdo a multa ser transformada na participaçlo do infrator em cunos de
segurança viária, a critfrio da autoridade de tdnsito.
'!

Art.. '1GI. O ínf'ralor sed submetido a cutSO de reciclagem, na fonna
esubckclda pelo CONTRAN'
I - quando, sendo contumaz. for nea:.ssMio l sua n::oducaçio;
n - quando suspenso do direito de dirigir;

m - quaodo se eavolvc:r em acidente gr;we para o qual haja
contribuido. independentemente de pcÕcessojudicial;.
IV- quando ~judicialmente por delito de trAnsito;
V - a qualquer tempo. se for constatado que o c:ondutot esd
colocmdo em ri,lco a segurança do trAnsito;
VI~- em oatm situações a sen:m defmidas pelo CONTRAN.

CAPfruLo XVI!
DAS MEDIDAS ADMINISTR.ATIVAS
Art. 268. A autoridade de trAnsito ou seus agentes, na esfera das
compet!nci&s estabelecidas neste Código e dentro de swt. cireunsc:riç:lo. deveri
adotw 11 seguinte& medidas adminisuativas:

I - mençlo do veículo;.

Art. 261. O veículo apreendido em deconfocia de penalidade aplkada
sent m:olhido ao dep6sito e nele pennanecer.i sob custódia e ~ilidadc do
6rg5o ou entidade apreendedora. com õnus pua o seu proprietúio. pelo prazo de
um a trinta dias. conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

n - rcmoçlo do vdculo;

§ 1• No caso de lnhaçJo em que seja apücive! a pena de
apa:ens5o do vercuJo. o agente de tt2nsito devcd. desde logo. adorar a medidl
adm.inistrativa de recolhimento do Celtificado de Licenciamellto Anual. ·

V- recolhimento dO CertifiCado de Registro;

§ 2'A restituiçlo dos veículos apreeDdidos só DCOn'Cri mediante
o privio pag2mentÓ ~ multas impostas. taxas e despesas com remoçio e
madia,. altm de outros enc:a.rgos previscos na legisbçlo especffiC.I..

§ )-'a retirada dos veículos apreendidos 6 condicionada, ainda. ao
reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que nJo esteja em
perfeito estado de funclooamento.
Art.. 262.. A cassação do documento de habilitaçio dar-se-i:

I - quando, suspenso o direito de Wrisir, o infraror conduzir
qualquer vefculo;.

n - no caso de rcincid!ncia, no prazo de doze meses, da
infraçOes previstas no inciso m do art. 161 e nos am. 162. 163, 164. 172. 173 e
174desteC&:figo-,
m -.qwdo condenado

judicialmente por

deliro

de tdnsito,

observado o disposto 00 an. 159.
§ t• Coostatada. cm proce$$0 administn6vo, a irregularidade na
expediçlo do documento de habilitaçlo. a autoridade expedidon
o
cancelamento do mesmo.

promovm

§ r Decorridos. dois anos da casuç1o da Carteira Nacional de
Habilitaç!o, o infmor po1:1er1 requerer sua reabilitação, submetellCkHe a todos os
exames nt:Ce$Shios ~ babilitaçio, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
Art. 26J.·A cassaç.SO da Penniss;Jo para Dirigir dar-se·-' no caso de
cometimento de infraçilo grave ou gravíssima. ou ainda. na reincid!nc:ia em
infração m6dia.
Art. M!t.As·penas de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação ~o aplicadas por decisio fundamentada da
autoridade de ldnsito competente. em processo administrativo. assegurndo ao
infrator ampl~ ~ireiro' de defCSJ~.
Art.•U5. Quando o infrator cometer, simultaneamente. duas ou mais
i~ ser-lhe·io aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.
,
.
· Art. 266. PodeR. ser imposta a penalidade de advect!ncia por escrito l
infraçlo de natureza leve ou m6dia. passfvc:l de ser punida com multa. nlo ~ndo
reincidente 'o '.mfnllrir, 'na mesma inflação. nos últiiDOii doze meses. quando a
aallàri~ conSKbando o prontuário cJo infratOf, entender esta provi&:ncia
como mais educativa.

W- recolhimento da Carteira Nacion:d de Habilitaçio;

rv- 1ee0lhimento da PennissJo para Dirigir.
VI- recolhimento do Ccnificado de Licenciamento Anual;

VU - realizaçlo de exame$ de aplidJO tisica,_ mental. psicológica,.
de legislaçio. de prática de primeiros socorros e direçjo veicular.

vm - uansbordo do excesso de carga;
IX - rea!ízaçao de teste de dosagem de alcoolemia ou perfcia de
substAncia entOrpecente ou que deten_nine depcn&!DCía ffsica ou psCquica;
X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nu vias e
na faixa de donúnio das vias de cin:ulaçAo. restituindo-os aos seus proprietários,.
após o pagamento de multas e encargos devidas.
~ t• A ocdem, o consentimento. a fiscalizaçiilo. as medidas
admiJústtativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trAnsito e seus agentes
~ pocobjeôvo prioritário a proceçio ~vida e à incolumidade ffsica da pessoa.

~ 2"' As ~idas administrativas previstas neste artigo nlo elidem
a apllcaçlo das penalidades Impostas por infrações. eslabeleddas neste Código,
possuindo cuitc:r complementar a estas.
§ 3• Slo docwnent~ de habilitaçlo a Carteira Nacional de
Habilitaçio e a Pennissio paR Dirigir.

§ 4• Aplica-se aos: animais recolhidos na forma do inciso X deste
artigo o ~o DOS W. 270 e 327. no que couber.

Art.. 269.

O" veículo

poder:l ser retido nos casos CXIJI'CSSOS neste

Código.
§ t• _QUando a irregularidade puder ser saJ'Iad:t. no local da
inhaçlo, o vel"c:ulo ~r.i liberado tJo logo teja regularizada a situaçlo.
§ 2"' N.kt" sendo possível sanar a falha no local. o veículo"poded
ser retiDdo por condu~« regularmente habilitado, mediante- recolhimento do
Cenificado de LiceDClametrto Anual. contra. ~ibo. assinalando-se ao condutor
JÍruo para sua reJUJ.ãriZàÇio, pana. o que se considermi. desde logo, notificacb.

r

f
o t&titicado de Licenciamento Anual ser.( devolvido ao
condutor DO ócgio ou ealidade aplicadores das medidas administrativas. tio logo
o vd"culo seja lpi"CSCDcado à autoricbde devidamente regularizado.
~ 4• Nio se apresentando condutor babilitado no local da
infraçJo. o veículo sen1 reçolhido ao depósito, aplicando-se neste caso o disposto
nospadJrafosdoart. 26-'l:,,

§

.s• A critúio do agente. do se dará a rctençi'k> imediata. quando

se tnatar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo
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lnl.nspOCtAndo produto perigoso ou percclveJ, desde que ofereça oondiçõcs de
segurança para circulaçlo em via pu'blica.

Art. 270. O veículo será removido, nos casos previsto$ ne.ste C6digo,
para o depósito ,!indo pelo órgao ou entidade competente, ami circunscrição
sobre a via.

Par6grafo Wrico. A restituição dos ve(culos removidos s6
ocomrd. mediante o pagamento das multas. taxas e despesas com. remoçlo e
estadia, além de outros encargos previstos na legislaçlo especff'tca.

Art. 271. O recolhimento da Caru:ira Nacional de Habilitaçlo e da
Pennissllo pan1. Dirigii dar-se-lio mediante recibo, além dos casos previstos neste
Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adullernçio.

Art. 272. O recolhimento do Cettificado de Rqistro dar-se-l1i mediante
recibo. além dos casos previstos tleste Código, quando:
I · houver suspeita de inautenticidade ou adultemçio;

ll · se. alienado o vck:ulo, nlo for transferida sua propriedade no
prazo de trio~ dias.
Art. :173. O rccolbímeato do Certifialdo de Lioenciamenco Anual darse-li mediante recibo, além dos casos pR:vistos aestc Código quando:

OOS61

IV- o prontuário do condutor, sempre que possível;
. V - identificaçAo do órglo ou entidade e da autoridade ou asente
autuador ou equipamento que comprovar a infnaç!o;

VI • assinatura do infrator, sempre que poMfvel. valendo esta
oomo DOtificaçlo do cometimento da infraçio.
§ t• A ~ de receber a notificaçlo ou de aposlçlo de
assinalura pelo infraux-, cettifiCIIda pelo ~ no auto de infraç.!o, coastituirá
indício de qae .. transpaslo foi cometida.
§ r A ~ poderi ser compronda por declantção da.
autOridade ou do agente da IWtoridade de trAnsito, por çarelho clettõnico ou por
equipamen!o audiovisual. n::r.Çocs químicas ·ou qualquer outro meio
tecnologicamente dispoafvel, pte'Viamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3• Nlo sendo possível c::olher a assinatura do infrator, o agente
de lrlnsi.to retatad o fato i autoridade, no próprio auto de infmçAo, irúonnando
os dados a respeito do vckulo aJ6m dos constante& DOS incisos I. II e m deste
artigo, para o prooedimellto previsto no art. 280.
§ -4• O agente da autoridade de lrlnsito competente para lavrar o
auto de infraçio poded ser servidor civil. estatutário ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de tr!nsito com jurisdiçllo sobre a via no Ambito de sua

compet!ocia.

I ·houver suspeita de inautenticidade ou adulteraç!o;

S<çãon

ll -se O prazo de JiceDCiameDio estiver vencido;

Do Julgamento das Autuaç6es e Penalidades

ill - DO caso de lt:tençio do veículo, SC a im:plari.:fade rJio puder
ser sanada no local.

·

Art. 274. O transbordo da carga com peso excedeate ~ c:ond.içAo para
que o vc{çulo prusa prosseguir viagem e sed efctuado ls expensas do
propriethi.o'do vekulo, sem prejuízo da mtdca 8plld:vel.

Pardgrafo único. Nllo seDdo poufvel desde logo atender ao
disposto neste artigo, o vefc.do seá recolhido ao depósito, sendo liberado após
unada ·a irregularidade e pagas as despesas de rernoçio e estadia.

Art. 21S:...A concenttaçiO de seis decignma.s de Alcool por litro de
Angue comprovJ; que o condutor se acha impedido de dirigir veíc:u!o automolor.
Art. 27(J. Todo condutor de vefculo automotor? e~~vozvido em ac:idenle
de uinsito com vitima ou que for lllvo de flSCÚiZ.IIçio,de trlnsilo, que gere
suspeita de haver excedido os limites previstos DO at. 275, serf. submetido a
tesles de 11tcoolemia. exames cUnlcos, perícia. ou a qualquer otilro e:wnc que por
meios tfcnleos ou cientfflCOS pemütam certificar seu estado, na. fonna
regulamentada pelo CONTRAN.

Pardgrafo linlco. Medida conespooclente aplica-se no caso de
suspeita de uso de substAncia entorpe<:en~ tóxica ou de efeito análogos.
..
.
.
Art. Z11. Ao condutor que se evadir da fiscaiii.lçlo, nlo submetendo
veículo l-pesage~p obrigatória nos pontos de pesasem. faxos ou móveis, seri
aplicada a penalidade prevista no Art. 208 deste Código, .além da obrigaçlo de
retomar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória.

·

Pardgrafo único. No caso de fuga do condutor lação policial, a
apreé:nsllo do vefc:LJ!o dar-se-á tio logo seja localizado,. aplicando-se, albn das
penalidades em que incorre, as eslabc:lecidas no art. 209.
Art. 278. Em caso de acidente com víziou, envolvendo vef<.:uto
equipado com registrador inslantineo de velocidade e tempo, someniC o perito
oficial encarregado do levantamento pericial poder.:i retirar o disco ou unidade
armazenadora do registro.

Pardgrafo único. O aulo de iufraçio seri arquivado e seu registro
julgado insubsistente:

I· se considerado inconsistente ou im:gular;.

U - se. DO pra20 mWmo de ~ dias. na:o for imposta
penalidade e expedida sua 11otiflCaÇio ao it~frator.
Art. 28L Aplicada a penalidade, sed eXpedida notifiCaÇio ao infrator
ou ao proprietirio do veículo por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológioo hfbil que assegure ao infrator a ciencia da imposição da penalidade.

I t• A notificaçlo prevista neste artigo. devolvida por
desa!ualizaçlo do endereço do proprietário do veículo com o quaJ a infraçlo foi
cometida, será cousiderada. vilida para todos os efeitos.
f 2"' A notific~ a pessoal de missOcs diplorMticas., de
repartições consulares de c:am::ira e de n:presentaçOes de organismos
internacionais e de seus integrantes seri n:metlda ao Minisll!:rlo das Relações
'exteriores para as providblcias cab[veis e oobt:ança dos \'alam;, DO caso de

.,.,,...

Art. 282. Na notifk:açAo prevista no artigo anterior deved constar a
data do término do praz.o para apresent.açJo de m:urso pelo responsável pela
i!lfmç!o. que nWlCI. será inferior a trinta dias contado da dar.a da. imposiçlo da
penalidade.
Pardgrofo único. No Caso de penalidade de mui~ a data
estabelecida ~ artiso seri a dala para o n:c:olhimc:nto de seu valor.

~a data

ArL 283. O infrator que efetuar o recolhimento do valor da multa
de vencimento expressa na notifacaçlo, poderá faz!- lo por 80% (oitenta

SeçiOI

por cento) do 5c:U valor. ·
Pardzrojo único. O infrator que nlo efetuar o recolhimento do
valor da multa no prazo estabelecido deverá faz!· lo pelo valor atualizado 1 data
do pagamento, pelo mesmo m1mero de UFlR disposto no art. 257.
Art. :ZSC. O recurso previsto DO art. 282 seni illtcrposto pelo

Da Autuação

responsivel pela infraçlo perante a autoridade que impôs a penalid2de, a qual
remetert 1 JARI, que deveni julgl1i·lo em até trinta dias.

CAPÍTULO XVUI
· DQ PROCESSO ADhffNISTRATIVO

ArL 279. Ocorrendo infraçlo prevista na legislação de trllrtSito, lavrar·
se-á auto de infraçlio. na presença do infrator, do qual c:onstari:

· •,

Art. 280. A autoridade de trânsito, na esfera da competência
\e$Ubelecida Deste C&:iigo e dentro de sua ciralnscriçlo,julgad a eonsist!nc:ia do
auto de infraçio. aplicando a peoalidade cabível.
.

1 -tipificação da infraçJo:
U • local, data e hora do cometimento da.íqfraçlio;

m • caracteres da placa de identiflcaçlo d:o ve!c:ulo. sua marca e
cspOXie, e outros elementos julgados necessários para sua.idemificaçlio;

I 1• O recwso nlo terá efeito suspensivo.
§ 2"' A autoridade qu-: impôs a penalidade remeted o recurso ao
ór,glo julgador, dentro dos dez dias úteis subsequentes à sua apresentação, e, se o
entender intempestivo. assinalacl. o fato no despacho de encaminhamento.
§ ~ Se, por motivo de forç.e maior, o recww nllio for julgado
denttQ do prazo PTCVisto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de
oficio, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo.
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Art. 285. O m:uno contra a impo5Içio. de multa poderi ser interposto
no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.
§ 1• No caso de nlio provimento do ttCWJO. aplica:r-se-4. o
estabelecido no parigrafo único do art.. 283.
I Z' Se o infratot n::colher o valor da multa ~e apresentar recano.
sct·lbe-' devolvida a importlncia paga. atualizada cm UFIR ou poc líJdicc legal
de..,...... dos-.. fisais, '"juJsad& ~. penolidade.
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ofJclo. • requc:rimaliD do Miniltlrio Pdblk:o ou mediante ltpl
;' da
autorHbde policial, deaetar. em decislo motivada. a SUipC!ldo da permialo ou
da habili~ pca dirilir veículo automotc~t. ou • proibiçlo de III& obteDj:lo.

P~l&oko.

Dadcddoquo_a_..,..·

proibiçlo eauu:t.. ou da qtae iDdeferir o ~ do MiDillirio PlibUco,.
cabed recurso em JCBddo Cltrito,.sc:m deito saspcmivo..

vdallo.......,..."'

Art. 286. Se a infraçio for cometida cm localidldc diversa ~ do
lkeociameDto do vefc;Ul.o. o n:.aLrSO poderi. ser aplCICilt.lda jUDIO ao (qlo ou
entidade de tdnsilo da residencia ou domicílio do illfratc«.

Art. 294. A suspeoslo pora cfin&h"
a polblçlo
de se obca' a pcrmiulo oo a blbilitlçlo m ~CD~prC • ••
t.:-.!a pela IUICfldldo
judic:Uria aq Comdbo Nacloaal de TriDiito- CON'IltAN. e ao tq~o de lriDiilo
do EICado em que o iDdiciado 011 ~ b' dcw.,;,.uw:- ou nsicleale.

Parágrojo único. A autoridade de trAnsito que receber o rccuno
dc~c:d ~la, de pronto, k autoridade que impOf • peaalidadc "CC""p"'b"'•

Art. 2:.95.. Se o du for reincidente na prttica de crime preYislo DeitO
C6diB?-. 0: juiz poderi.
aplicar a pena
de suspenslo da _
permiiSio
ou_
hlbillt.ç:ID
pmdirijprvelculo
................
poojulmdaodem>ls
_
_

--

du cópias dos proatuúios oeccssirios ao julgamento.

Art. 'JJrT. Das decisões daJARI cabe n:curso elo nlo provimento ·
pelo responsivel pela infraçlo.. e do provimento. pela autoridlde que i:mp6s a
penalidade. no prazo de binta dias contado da pubticaç:lo cu da ~ da

Art. 2"- A pena de multa rq:wat6ria ~ DO ~
mediaDtc depósito judicial cm favor da vítima. ou seus IUCeSICel.. de quaDtia
calallldll com bale DO di.spolto oo art.. 49. 1 t•, do CddiJo Ptaa1,. sempre qoe
houver~ material resultanrt.: do crime.
·

DO-

. JDUlta. o recurso
Prmigrajo único. No cuo de pemlida:Jc de
someutc scri tldmitido feita a prova do recolbimcnto de seu valor.

tt•Amu!tt~-podcdsu-ao..ado

p<ejulzo .s,moasuado
• r Aplica-se • multa rtpCibSria o dilpolto DI» lttL 50 a 52 do
C6<fijiO ......,_

Art. 288. o ~ de que tJata o artigo aDterior m apreciado no
prazo de liinta dias:
I - em cuo se tratando de peoalidldc impOD pelo 6rJio ou
cnlidlde de trlnsito da Unilo:
a)

em caso de suspenslo do direito de dirigir por mais de seis

do """""""" de
~petoa>NTRAN;

~

f

r

Na 'ndntizwj:lo clvD do daDo,. o vaJot da. multa aeptn111r1a

sed+xonbdo
'

"" pomlidade p« -

Art. '1!17. Slo c:b
•nci• que ICtDpm aam-am• ~doi c:rimel
de ltiDSito la' o calduWt do veSado cometido. iDlnçlo:

I - OOOl daDo potl:aeiall*ll daat ou mail pe--. ou. cem az-k
risco de arave dano pmimoaiala terocirol.;

b) ,.. dem>ls . . _ p« ooleglado ._;a! . . , _ po1o
Coordenador-G::ral da JARI. pelo Presidente da JWlt& que apreciou o n:curso c
poc mais um Prcsfdeme de Junta;

__ ...._

n -em se tmaDdo de penalmdc impoâa por órJ:1o ou~
de trla.sito cstadQ,al. municipal ou. do Distrito Federal. pelo& CEIRAN B
CONTRANDIFE. respectivamente.
Ptzrág~o único. No cuo da a1íDea b. dO iDcllo I. qumdo bouYa'
:apenu WDI. JARI. o~ ~julpdo porsew: pr6prio& membrol.

.

- rv • com Permisdo pua Dfri&ir ca Clneira de ~ de

v • quaOOo • III& protlulo ou Mividado e:d&ir cuidlclrx CllpCdak
com o traDipOdC de~ou decarp:
VI • uti1iz:mlb velculo em que teDham ddo adaltem:icl
eqoiplmcntol ou cuacteristic:a que .retem a sua ICJIUDÇa oa o 1ea
fuDcionameuto de acordo com a& limitei de velocidade pre:scriiO& oar.

Art. 289. A apa:ciaçlo do reciUliO preristo DO art. ']K1 encerra a
insrlnc:ia administtativa de julgamento de infrações e penalidades.
Ptudgrofo único. Esgotados os reausos. as penalidades aplicadas
nos tennos deste Códi.eo sedo cad..asmldas no RENACH.

i

,R

?

Nu-- que--

do r.bricmte;

· VD- aoln f1ha de I:Sosi10
deoiUiadaapcdcsUa.

CAPiroLo XIX
DOS CRIMES DE TRÂNSrtO

Art.-

S<çJoD

~ lltl:auJtllC o
tbil &dOI,. Da d&bl do

Das-Genú

de
C6<fijiO ... . . . . falo de COilW' o c:oadutot do 'Vdculo mc:D(ll; de VÜiiO o

Art. 2ft. Na bipl5C:eKa de bomiddio culpciiO c ledo corpcnl
oulpooa. o juiz podcd ddxa. de apll<z. .... ~ da iDfnoçlo
atinpan. exchlsivameate. o c&ljuze ou compabeiro.. a ' ~te.
innlo e afim em liDba ma. do OCXIdutcr do Yelculo.

deo...,.,;o;

S<çJoD

Art. 29}.. A suspcnslo ou a pi'Oibiçlo de se obter a permisslo ou a
habilir.açlo pm-a dirigir veículo automo«ll' pode ser imposta como pena ~

Dos Crimes em &p!cie

isolada ou cumulativamente com outtu pc:naa.

Art. 308. Praricar bomicfdio culpoeo na din.çlo do veículo~

Art. 292. Jl,. pena de suspcnslo oa de proibiçlo de se obrcr a permisllo
oo a babili!JlÇão, pana dirigir veículo automoror tem a duraç.lo de dois 1DC$CS a
cioco anos..
§ 1• Tran.siuda: em julgado a aemeoça oocxlcnat6ria. o J6u scrf.
intimado a devolver 1 autoridade judiciária. era quarcdll e oito boru,. a Pennisaklo
para Dirigir ou a Canein. de Habilitaçlo.

Penas: ~. de dois a cloco anoa. e R1spens1o ou pruib(çlo
de se obter a pennissloou a babilitaçlo para düigir vekulo autoaiotor.

Pardrrtl/o IÚÚl:O. NO·~ culpo.10 cometidO u d.iRçlo de
veículo automotor. a pena ~ Rumemada de WD terÇO l mdJlde,. se o &&CDfC
~

§ 'r A pena de suspenslo ou de proibiçlo de se obter • pcrmisdo
ou a habilitaçio pua dirigir vc!culo automotor nlo se inicia eoquanto o
senleDciado,. por efeito de coodenaç5o penal. estiver RCOlhido a es&abele<:imento
.

Att. 293. Em qualquer rase da investigaçlo ou da açlo penal. haYCDdo
necessidade para a gannti.a da ordem p(iblica. podel'á o juiz. awtelarmC:ntc. de

ou,......,_...,..

evemo. 011 mais de Jetema,. Da data da aeDIIeOij:L

Art. 290. Aos ~ comctidOI Da din:çlo de Vckui.OI auiOIDotiJRS.
previstos neste Códiao- apliçam.se u regras scniJ do C6diJo Penal c do C6diao
de Processo Penal. se este Capítulo nlo diS{IUS« de modo diveoo. bem como a
Lei n• 9.099. de 26.9.9S, DO que c:oubec.

-

~

- nlo

~

Petmisslo para Dirigir

ou Cattelra de:

n · pnóc:á-lo em faixa de pedc:ltres oa aa calçada:

m.

deix. de prese. IOCXJIIO. quedo pos.slvet tV.&-Io .em riK'O
pcsiOIII..l vítima do .acideate a que deu cmsa;
·
·

- - - lV • quando a sua profi.s3lo
especiais com o transporte de p!&SS#&Ciros.

w .atividD C'Aisir c:WdU:l&
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Art. 301. Praticar lesão corporo1 c:Wpo;sa na dirc:çlo de

~(cuJo

Art. 313. O CONTRAN tem o prazo de duzeatos e quarc:ata dia a
partir da publicaçio deste Código para expedir as Rcsoloç6es necesdriu 1 JUa
mclbor ~. bem como revisar toda as Rcloluç(Jes anteriores 1 JUa
pubticaçlo., dmdo prloridlde ~ qoe vium diminuir o a6mero de acil:lcMcl ~
~ aproccçlo de pcdestn:s.

Penas: det.enção. de quatro JllCSC$ a wn ano, multa e auspcnslo
ou proibição de se obter a pe!'IIÜS$!0 ou a habilitaçio para dirigir veíCulo
automolo<.

Pardgrafo único. Aumenta-$C .a pena de um terço l
ocorrer qualquer das hipóteses do par:ágr.úo único do artigo .anlerior.

metade. se

Ptudgrafo *'ico. N RcsoltiÇ&s do CON'I'RAN existeaa ati a
dala _de publicalçlo deste Código. eoatiDuam em vi&or' aquilo em que 111o

conffitcm com o mesmo.

Art. 382. Dciur o CCMklutor do vdculo, na ocasilo do acidente. de
prestar i1Uediaf.o 50COli'O l vítima, ou. DAo podendo faz!.-lo direwDcote,. por justa
causa. deixar de solicitar aux1lio de autoridade páblics:
Penas: detenção, de seis

rnc:&e$

00563

Art. 314. O Minist&io da Educaçlo e do Dcçorto mc:dWttc: propom.
do CONTR.AN deved,. oo pnzo de duzcnlo& e quarmta diu coatldo da
publicaçlo desta lei. estabelecer o currfculo com cooteddo program6tico zdatiw
l seprança e eduC3Çio de ldnsito, a fim de atender o disposto Deste Códiso·

a dois anos, ou multa, se o fato

Dlo ooostitui elemento de crime mais grave.

Pard8rafo único. Incide nas penas do caput o coodutor do
vekulo ainda que a sua omlss3o seja suprida por tercci.ros ou que se tnte de
Y!tima com mcxtc: inst:ant.Snea ou com ferimentos leves.

Art. 303. Afastar--se o condutor do veículo do local do a:ideDte, para
fugir ii ~dade penai _ou civil que lhe possa ser atribuída:
Pcaas: detenç!o. de seis meses • dois anos, ou multa.

!azt.

31'- Os (qlos e ~ de tdnsito ooacedakl prazo de M6
mn ano pm a adaptaçlo dos vdcuJos de c:ooduçlo de CKiolan:s e de

Art. 304. Cunduzir vcíqllo ;wtomotor. na via pública. sob a illflu!:Dcil:
do Qcool ou s~ia de efeilos ~ogos. expondo a daDo potCDCial •
iocolumidadc de outrem:
_

Pen:;l$: detecção, de seis meses a~ ADOS. multa c 5USpCI1S5o ou
prot;'bi.çlo de se oblcr a ~o ou a habilitação para. dirigir veículo automotor.
Art. 305. Veoder. fornecer ou ,servir bebidas alcoólicas • qucm saiba
estar dirigindo veículo automOior ou prestes a !azt..io:
-:

Pe!Ul5: ~nç:ão, de tre:s meses a um ano. ou multa.

Art. 306. Violar a suspensão ou a proibiç~ de se obter a penlÜS$10 ou
a hlbililação para dirigir veícu-lo ·aulomotor imposta com fundamento DCSie

~ bDOtmaS. dO&rt. 135. incisoin.eart. 153.~

Art.317.AcartcimNocioaal de ~apoctidaaa ~do

utcrior, &eri substituída por ocuilo do ~ do J01D pn
revalidaçlo do e:ume de apâd5o flslca e psicol6gica. ttaalv.dol 01 a101
Código

I

esixciaís-·,previslos DeSta lei.

.

Art. 318. Eoquanto Dlo foran baixadas DOYaS DOIIDal pelo
CON'IRAN e·mpeiladu as demais aomw previRas oeste do C6di$o. do

cqnipemenw obriptórios:

Códi&o:

l · Doi; vekulos auiOmOtDrel e &ibus elttrioos:

Penas: tl'etenção, de seis meses a dols anos e multa. com nova
imposição adicional & idêntico pr.izo de ,suspensão cu de proibiç!o.

a)piza-d>oqu<s. diaoteU"oe....U.:

b),.,._..das -.tnselmoo.~

Pardgrofo Útlit·o. Nas mesmas penas incorre o CODdenado que:
deixa de devolver, no pnzo estabelecido no§ 1• do art. 292. a Pennisslo pua
Dirigir ou & Cuteir.l de Habilitaç!o.

c) cspe~ mrovisores. interno e cxtcmo;

di limpado= de pm-briu;
intCma de protCçlo

e) pala

Art. JOi. Participar, ria diieçl;O de veículo automotor, cm via pdblica.
de corrida, disputa ou competição automobilfstica não autorizada pela autoridade
compelente, desde que resulte dano poteiK:ialà iDcolumidade pt1blica ou privada.
Peuas: detc11ç®, de seis meses. a li!$ anos. multa e suspeaslo oo
proibiçlo de se obcer a penniss!o ou a habilitação para dirigir veiculo aulOIDOOX'-.
• Art. ·308. Dirigir veiculo auromotor, na via pública, ECttl a devida
PcnnissJo pan1 Dírigir ou Habilitaçllo, ou ainda, se cassado ou suspenso o direito
de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas: delCIIçlo, de seis meses a dois anOs. ou multL
Art. 310. "'.:rafeg.ar cm velocidade incompatível com a segw-ança nas
proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de
~ logtadouros estreitos, ou oode hJja graDde moWDentaÇAo ou
cooccntraçlo de p:s.soas, gerando perigo de<lano.

Penas: deiençio. de seis meses a dois anos, oo multL

o sol (púa-101) pn o

/) faroletes e faróis dianteiros de luz lnnca ou amatda;
g) lanlema de lnz vermelha aa parte traseira;
h) velocúnetro;
i} buzina;

jJ~tivoPes~ lwniDO&I ou refleton.de~
iDdependc:nte do circuito elârico do veículo;

Penas: dctccçllo, de seis meses; a dois anos. ou multa.
ArL 309. Pczmitir, confiar ou eutrcgar a ~ de vefculo automol«
a pessoa alo habilitada,. com habili~o cassada oo com o diteito de dirigir
suspenso. ou, ainda, a quem. por seu estado de saúde, &ica oo meutai. ou por
cmbriagua, nlo esteja em condições de CODduzi-locom se~ça:

contra

k) exri;ntor de ine!udio, para veículos de,car;a e dc_1nmlp0fte

coletivo;
I) Jilenciador de ruEdos de aploslo

do motor. eucto paa a.

t\nibus d&ricos;
m) freios de eslaciooamento e de

marcha. com ·Commscc

independentes;
n) luz pua o sinal "'PARF';
O) iJwninaçlo da placa traseira:
p) indicadoces lwnilloso$ de mudança de din:çlo.l EmMc e atrá;
q) cimo de ICsurenç& pam lfrvore de traasmisdo de wfado& de

tran.spo11e colet:ivo e de carga;
r} pows que ofereçam condições mínimas de~

CAPtruLoxx
>.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 312.. O Poder Executivo promoveria nomeaç1o dos memllrol do
CONTRAN ao pnzo de aeucnta dias da publicaçio deste Código.

s) registrador de

velocldadc .(tdp.fo) que ·su'bstiwiti o

'Velocímetro nos vdculos 'destinados ao tr;.nSporte de escolares, •e;··detde sua
fabricaçlo, nos vekulos novos de:stillados ao transporte de pas.s:liCÍRIS com mail:
de dez: lugares e ao transp<me de carga com capacidade múima de tmçlo (CMT)
igual ou superior a dezenove tooeladas.
D • De reboque e semi-n:boque:
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difc:reaça de peso bruto tocai entre os eixos mais próximos nlo deverá exceder a
um mil c sececen1a1 quilogrmDal.

~pbd>cqoo-

6)-durodss....U.:
e)....,_ do luz vamdha na (*te uueira;
fi} fracl dD t:!f:K'kw'•"'t"'' e de mm:ba, com COIIlllllb.

-:::;:::::'" s-a

ljaS

M;

01 dD ~ superior a

ldOCCQIOI.

e ciDqOtata

c) ha: ,.ao àll "'PARB";
J)"
dapllca~

"f ,.

I

(11

A)_cp.,.._coodlç&a_do_

b) 1az bnaca oa UDIIda
-iioi(XIkmdoo_....._

~ e

..._a. .. tl.c,j.k.p.q.er;
i

I

•

luz vamdba uaci:n. ou

..,._ ....... ~ ...

~--I ~ AD& c

u,. llliCitOQCUS c

'* previsto~ Dai

....,.;..~cus

D-Aoi...,..O&~DIIalr-a,b,c,d.,,J,.t.q,cs.

ArL 3lt. A mc:àla lmiCICIIdl: c:aa a cdnDça dll JDUiw. de ldDsilo
= '
'•
o cm st.uiljnçto ~de ldfqo. de campo.
.r
!! ;' eodlaçlo dur...,_
1

.a .,uc.a.

~-0~·...-as da-tdiuieo
a - h'• ild ~me-c lm

..

- d o ..... du

"' aa CIOIIIIa de fiiDdo

dolloll>oo---l-oodocoçlodoldolllo.

-----111---..
~

- - ..... ti>oçlo pdo CONrRAN. ..... ..,.._ .. ..
pno ........ ,_, . . , à
:,·"-pai' eixo do Wlfcidol. k

I pWo .,.,.,. ICial por uaklllda
~ Q diiCO IOGeladM;
r

Oll

7

1

J'IÇIW da Wlkab:

. .-.qu-».

II·!'C'O"'-p«eho&_doz_

~·--

c5sdllcb ...... 01 dei& , . _ Wlticàs que ~ 01 ODIIIlOf, dia rodiiJ :b'
S111J111rictr & - metro a vi.- c:eDIÍmi!Cft» e ia&cicr ou ipal a doia DXIIn» o-

..,..U

os:dcl:aMIIIt ~.

E

ri - Pilo bluCo põr

~ do

dois

cac.

do

1!!111.

..xm.

.,..m a d!!idKb saEie 01 doit paa.. Wlltic:ak qui~ OIICIOIIb'c. 411
rodll tor SlpiiÜit a-. mDCrO • Yilit cadmctlml e ilderior oa iplla dois IDlltiCII

e~

ICS: qaiue:IODCil-*;

r

V
- -

•

- -

-!'aop« coojuafo do ... dxoo cm IIDdcm. """'""'
4 qiZIDdo a diaiKia .... c. 1161: pi.- vaticais que
r

'a. caaw dia IOdll :b' JUpDrior a -. • vialt
o
illllrlar.,. ipll a dDio IDCIIOa o...-,
C
oc viMo e dDc:o IDDCIIdllo

... -ICIIdo-...

~-~·
VI -I'Ooo -por coojuafo do-

do

--~--·-..·-·
_.,_qa8 ~
.._..01
~ .s dkdllc:ia . . . 01 dais pa.c. 'YQdica(s

-

erpoda1,.

CISI!IIftlldmi~far:

(A) i!:!i'6riot oa fpll a lillll mcao o viziDD ~ DOW

m. pw mo e
...,..soccm:

I · .c todo& oc eixos fuan dotldos de. no mfuimo quatro

I '"

"* • cada u:m:

][ • 10: todol. 01 I n •=*tjooe de um mesmo coojunro de eixos
fc::'!:I'DdaJ!'Cim&n:Jdaaemc calçuemmdu do mcsmodilmetra.
I t• - eixo& ilabdol.. dotacb de dois paeumfôcol. o limite.
múimo de ptiO bmlo par eixo scd de ttes wodadu. qUlDdo l1ti:liudol paeus de
a6 ~ e trüD mi1fmctJ:ol de dilmeúo, e de seis tooelldàs,. qua:odo usados

-----·

1 r a :ldoçlo de eixos com dois pnntmf~,. .c:om banda cxtta
op6o "'""""Ç'o do"""'"""' Naciooal do Tdmiu>.
OIIVidol·o Millistirio da IDd6srria. Com&cio e do Turismo c o Ministtrlo doe
'Inalpl::clel. limá de - {qlo rodc:JvUrio.. pua o esttbelecimento dos limites
de pelO &leRID IDDimirido& b superflc::ics da viu pdbllcaL

lup...,...,--

Alt. 3zz. Bm c:emo c oit=ata dia. o CONTRAN fiuri a metodologia
de aferiçlo de pelO de vác::ulol., estzbcl
I pctCCUllllil do toledocia. sendo
dudDec •
período suspeaa. a vigbcia du penalidades pcevisw DO inciso V do
at. 230. ap'i, d se a peaa:licbde de 20 (vinte) UFIR por duzellto$ quilogrnmas

ou tr.çlo de CXCCPO.

PDT4trafo dnico. Os limit:s de tolertDcia a que se refere este
ardao,. 116 a ma flxaçlo pelo CON'l'RJ\N, slo aqueles estabelecidos pela Lei n•
7.408,~ 25 do ...,......de l!ISS,
Art. 313. ~ 6uçlo pelo co~ diz:tl,ecslSes autorizadas para.
vdcWoe. com carp ou ae ela,. do u scguiDtea:

l·lqura mWma: dois mcuos e sessenta centCmetros;

11-oJan-qown>DI<IIOOC-M -<iaupimeurotatal:
a) vefl;:aJo& limpka: 1rcte metro1 c vime ceutlinetro!;
b) YdcaJo& ll'tia1bdcE dczcito metro~ e qainzCI c:entí:metros;
c) Wlicula& com reboque;, dc:z:mow ~ e oil=ta c:entrmeuos..
I t• .., fixadol OIS scguiDb::l limites pm. o c:wqx·.........., do
bolaDço-dowícalo&dolnDSpOIIOdc-edc-:
I - ao& vdculol simplca de transporte~ de carp. a%6 60$
(ICIICCICI. px eemo) da db:dDci& entre 01 dois t:ixof. alo podcDdo cxcedc:r a tib
llleUOI; o c:jpqGema CCIDifmdrol;

n - .,. Ydculol simplel. de transporte de passageiros:
com mocor rmcãro. ~ 62<.1r (Jeacnta c dois por cento) ·da

a}

dlsdlda ecae eixcl;

i t• C •V .a i:l ehol em. tiiDdlm. doit CIQ mil eizol que
...... ""Ú'""" ~do- podoodo ..,.alqi>ot dele&""' ou ...

dilti:DCla eDbll eixo~;

-

do axoo duploo

.

b} suptrlor a um IDliUO o viDIID c;aJtímaCrol e iafcricr at iJuala
doiiiCIUOI~ cpatf'llllt:âCCDCÍIDOUOI: treme meia~

...-

coo!i-

Art. 3lL AJ6 a fiDçio pelo CONTRAN. os lü:ni!es mixia:IOl de peso
por c:ooju:Dto de edol. esnbekddm DO artigo anterioc, só

a)fieiol;

-a~Pb:

eixo~. ou o seu oquivalcole em &cnno& de pcessio a set trammitida., pavimento,
c do iDfrilljjlm .. coadiç&:a t6alicM da ob'U de arte rodovífrias,. COQ.SWlteS do
1UCiro . . . porcurido.

com didDcia doi dois pliDol verticais que coatenbam os c:cmms das rodas
iaferior a um metro e vime c:ea&!metrol. especifiqndo 01 tipos de pocus e peso
par eixo. OllYido o MiDist6io doi. t'ran1p::x1ea. ~ de seu. 6rgio rodomrlo.

~de a:udiD;a de ãireçlo.lb'&;

111-Do_...._... __
.

I 4• Os vdculol ou combinações de vekulos CCl'D. peso bnlto.
ICCal aupc:rior" ao fixado DO iDcUo I poderio obter autori:açlo especial para
ttaDábr, dcade que Dlo ultr:aplslem 01 limites de peso por eixo ou cocjWdo de

I 5" o CON'l1tAN reguJamonlanl

;'

I
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bJ com

mola'

c) com raocar
dllciDcla CDUO eixc:L

dWdciro. lbS 7l"'P
cc:utra1.

~

(Sdenta c um por cento) da

66tAio (SC$ICnta e seis por cento) da

f r Qaaada. cm um coaj1mlo de dois chol. a didDc:ia CDUC 01
,_.. ...-pK&Ido& ... - . . ........ durodss r.. .........
dois IDICIOa Cll qa~~a~~a cattfmeatA. Clda eixo scd. CIOQiiderado como se foue

f a diltiDcia emrc dxoa pevista oo ~ antericx será
mDdkta de CC:DUO a c:mtm du roda doe cix.o. dos extremos.

I :J- Sm qualquer pw de eixCI ou cooJtmCD de trel ehOI cm
tmdcal,. com "'l*ff P""m"kcw cada. com c» mpecti\1011 limicet. lcpia de
~ ftOWllldM c viDIIO e ciDco toodllda c quinbcmol ~ a

Art. 3:U. & ~ de ldnsito consc:nratio por cinco aJlO$ os,
dcx:o..,....,. relativo. l batrilitaçlo de condutores e ao registro e licenciam(: ato de
vdca:lo&. podcodo sc:rmicrofilmados ou dig.italiz.ados para todos os .-•. ·.tos legais.

-

z-
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Art. 325. A Semana Nacioo.al de T:lnsito ~
anualmente DO período compreendido entre l8 e 25 de idCmbro.

COük:IJ]Ol1llda

Art. 326. 5omcDte poderio ser fabricldos. e ~ vekulos que
obcdcçtm .os limites de peso e di.meDsOes rll.ldo5 pela legislaçlo c:owpJc:mcntar.
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na Seçlo n do Caprruio xvm deste Códi&o.. o jú!;~ dos ro::ursos
ficad a çargo dos órgãos ora existentes.
·

~

Art. 33L Os 6rgioS e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Trlasito propcm;ionarlo ~ membros do CON'laAN, CETRAN e

CONIRANDIFE. em scMço. todas as f'acilid*s pm. o nnnprimenro de sua
Art.

m. ~ vdcu!os apreendidos ou n:movidos • qualquer Utulo c oc

aaiml:is Dlo ~eelamados por seus prnpric:drios. dentro do pnzo de DOVeata dia&.
ledo levados l basta pdblk:a. dcd~se. do valor am=c:adado. o IDClCltaDlc da
dívida ldativa a mWtas. tribulos c eocargos legais. c o teStante, .c bouYU,
dcpociUdo .t. coora do ex--pmprieúrio. 111 forma da lei.

Art. 328. Os CODduto«:S dos vefculos de que trata o att. IJS, para
cxenzrem suas atividadcs. devetlo apresc:DW, prcviameate, cettidio negativa do
registro de discribuiçlo criminal relativamelrte aos crimes de homicfdio, roubo,
estupro c c:orrupç1o de metlorc:s, renovivcl a Qlda cinco anos. junto _, 6r;1o
pda=pccti"' '""'"-·

-'.d

Art. 329. Os cstabelec:i.Enentos ODde se eu.cuttrcto rd'omw ou
mcuperaçlo de vdculoc e os que comprem. VCDdaJD ou dnJnonCtm vdcttlo&.
usados ou nlo, slo obripdos a possuir livros de n:~ de seu movimeato (de
eatrada
c sáda
de _
uso de
"'placas
experl!Dciaj, couforme modelo~
........,..
_ c_
_
d ede
_.

-

!..........,._ ..

""'-

illfolmlçOcl que

oollcitucm. pcal>itiJidcHbo

~a euc:uç1o dequailqucr seniÇOI e deYcriG a.tcDdcr pronramen1CIUIS

A.rt. 332. O CON"''RAN tsl:lbc1ecert. em ~ cettto e úntc dia& ç6l a
oomeaçlo de seus membros. a diçcPç'h (RVisW. DOC ans. 92 c 93 deste

C4<fi&o,
quede ....
"""
" " ' " ' - - &JIIIos c .........
CMCUÓV05
c rodoviários
dctdas:ilo
pcaeurcaaDIDIIcompc«tnei"

I !•O._e_de_ji_k<lo...,.,de
ç6s a cdiçlo das BCJnDU.. pma ac ldcqlwan b: oovas tqmS
nte1.e'ecidr pelo CONTRAN. Qllll{oaDc ctilpoClo aoa;pat c1c::1te artigo.

um

ao.

a " 011'\

_ _fi z- Os 6qlcc e~ de trlDsitp a scrcm. aiados c:xm:cdo
• n pr!:'rilta acMc C6diao em annpi""""D h c:D.s!aciu

''

estabcl=ri<'n pelo CON'IRAN. coafoaDc dilpoaD DO a:zplll deste artigo,
i hedos pdo respcccivo CEl'Jt.AN. IC 6cJic CCl caâdadc aam:ic:ip&l. OU
CONTRAN. se 6qlo ou cm:idadc esDdDil. do Distrito FcdcAI. ou. da U:ailo.
pnADdo a integrar o Sistema Nacioaa1 de ntasi1o.

*A

f J•Os livroc iDdictrio:
I dm: de entrada do vdculo oo estabelcclmeur.
M

n - DOme. e00creço c identic1Dae do proprieWio ou vadedor.

m -data dasafdaoa bai:u.IKII cases de desmo~
IV • DtJaie. endereço c identidade do cocn.pl'adoc;

V -

~

do vdculo coostaa&cs do seu cetti6cà de - ·

.

Art.336.0oamtAN _ _ _ • .........,dosEstodoo

eMwlic:ljJiof.:qucocomp&meo~doJ>iltrikt~

I ~Os li\'1'05 1e11o ~- P'ginalllUIDenldas ~c
8ld:t CDCidenudos ou em folhas aobai. seodo que, DO primeiro caso. c:oatcr1o
amo de lbcrtura c CDCtU
• l:m:ados
prapricdrio c IUbricldos pela
~ de dnsiCO. caquaoto, DO acgtmdo. todas U folhas stz1o ..ttentJeedu

.v-Jo

.

pela-de-.

1: ,- ~ entrlda c a safda de ~ DOS cmbdeQmentos
ldc:rfdos Deste artigo, registrar-se-lo oo mesmo dia em. que se verificarem.
aarin•'""" iDclusive. as bom: a das cotl ' • ~ nres podeDdo 01 veScWoc
inqu1m;l Ji tiiCIODtr.dol cu llliS CIICIIa smm ap vfidos ou midol ptn. sua
cccoplc<a~.

--Qid;ao.

•.·

Art. 339. Este C6cfiso cau:a em l'ip' celllD c viDtc dia lp6:s a data de

1 .- As autoddldes de tdftlito e • policilk ledo .:eao ao~
U.... .........
~b:
f I •que o•

.

=Art. 338. É o Poder Excc:utivo auCcrlzldo a abrir c:rtdito espedii IJ:)
\rakir dc'l$ 264.954,00'(dazeaio:s e scsseata e Quatro mil. DOYe('.eD!OI e ,c:i.aq(lcata
e qaMm reais), em favor·Cio MiDiJtlrlo oa 6rz10 1 que·coabet' a cwtdeual;lo do
Sistema Nllciooll de Trlnsi1o, pua ·atcDder despc::sU ~ da impl I , .

~

""' {>OIIcodo. -

.

-

do

I ~ A falta de escrituraç5o dos IMos. o 11W0., a fraude .o
~lo e a recusa de sua Wbiçlo serio punic1&s com a~ta prevista pm.. a
~ pa.vfssimas,. iDdepcDdente das ~ cnmmaçõet. ~pis c:abfveis.

Art. 340. S1o ....,..SUa Lei.- S.!QII. de 2! d e - de 1966. a
Lei .. S.693. de !6 de de 197!, aLei .- S.820, de 10 de .....,- de
1972. a Lei ~ 6.124, de 25 de ouwbro de 1974, a Lei ~ 6.308. de 1$ de
clc::zeiDbro de 1975,& Lei ir 6..369, de r1 de Ol.dllbrodc 1976. a Lei n•6.73I, dc4
de delembro. de 1~. a Lei rf' 7.o31, de 20 de aetmlbl'o de 1982. a lei: rr 7m2.
de 02 de dezembrtt fc 1982, a Lei rt- 8.102. de lO de cSezcmbro de 1990,. 01 aru..
t• a c 11 do Dcc:rtto-ld a• 237, de 28 de lcYcrciro de 1967. o Dccrcto-lci a•
S84, de 16 de maio de 1969, o Dcc::teto-lci r(' 9)2, de 02. de outUbro de 1969. c o
Dccmo-lci n•2.446. de 21 de julho de 1988.

e
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OC...3 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

CICLOMOTOR - veículo de duas ou três
provido de um motor de combustão interna, cuja
Para efeito deste Código, adotam-s9 as cahndrada não exceda a 50 centimetros cúbicos (3,05 ..
seguintes defini~s:
polegadas cúbicas) e cuja velocidade màxima de fabricação
nào exceda a cinqüenta quilómetros por hora.
ACOSTAMENTO: - parte da via diferenciada
CICLOVIA - pista própria destin~da à
da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento
de y:iculos em ·aso d& er:nergência e à circulação de pedestre circulaçao de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
~as,

e b1crcletas, qua.1do não houver local apropriado para esse fim.

CONVERSÃO - movimento em ângulo. à
AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - esquerda ou à di_reita, de mudança da direção original do
pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de veículo.
trânsito para __o exercicio das atividades de fiscalização.
CRUZAMENTO - interseção. de ·duas vias em
ooeraçào. poliaamento ostensivo de transito ou patrulhamento. nlvel.
, . .
,
AUTORIDADE DE TRÂNSITO - o dirigente
rnc:::<1mo de orgao ou entidade executivo integrante do Sistema
Nacion~l

de Trânsito ou pessoa por ele expressamente

C"'E:de!_!ciada.

,
BICICLETA - veículo de propulsa o humana.
dotado de duas rodas, nao sendo para efeito deste Código,
similar à motocicleta, ""?toneta e ciclomotor. _
BICICLETÁRIO ~'tocai, na via ou fora dela,
destinado ao estacionamento de bicicletas..

DISPOSITIVO . DE SEGURANÇA - todo e
qualquer elemento que tenha a função especifica de
proporcioryar maior segurança ao usuário da via, alertando-o
sobre situaçOes de perigo que possam colocar em risco sua
integridade física e dos demais usuários d.-, via. ou danificar
seriamente o veiculo.
.ESTACIONAMENTO
·.imobilização de
1(elculos por tempo superior ao necessário para embarque ou
desembarque de passageiros.
· ·
· ·· ·
·
ESTRADA - via rural não paviiri<lntada.

BONDE - veículo de proputsao elétrica, que
se move sobre bilhos.

FAIXAS DE DOMINIO - superfici& Hndeira às
BORDO DA PISTA - margem da pista, vias rurais. delimitada por lei espeCifiCa e sob responsabilidade
~-en~o ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que do órgão ou entidade de transao eompetente com
ci"?Jnsc:rição sobre • via.
dellne.am a parte ~ via destinada à circulação de veiculos.
CALÇADA - a parte da via, normalmente
segregada e em nivel diferente, não destinada à circulação de
veículos, reservada ao trânsito de pedestres -e, qua~o
possível, à implantaçAo de mobiliário urbano, sinalização,
vegetação e outros fins.

FAIXAS DE TRÃNSJTO - qualquer uma das
áreas longitudinais em que a pista pc>c!e ser subdividida,
sinalizada ou nllo por marcas vilirias longitudinais, que tenham
uma largura suficiante para permitir a cin:ulaçAo de velculos

automotores.

FISCALIZAÇÃO - é o ato de controlar o
CANTEIRO CENTRAL - obstáculo flsico
cumprimento
das
l'e!l""' - - •
.tegislaçao . de
construido como sepsrado< de duas pislas de rolamento,
eventualmente substiluldo por marcas viárias (canteiro fictlcío). lr.\nsíto através do poder de policia administrativa de tmnsíto,
no âmbito de circunscríçao dos órgloos exec:utivoa de tr.lnsíto e
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÂO - de acordo com as competências definidas neSte Código. · · ·

na

máximO peso que a unidade de traçAo é capaz de !racionar,

FOCO DE PEDESTRES -- índicaçllo luminosa
impedimento de lococ•IC>ÇG.> na fliiiaa

indicado pelo fabricante, baseado em condiç6es sobre suas de permissllo ou
limitações de geração e multipticaçao de momento de mrça e apropriada.

resistência dos elementos que compõem a transmissao.

FREIO DE ESTACIONAMENTO - dispositivo
CARREATA- deslocamento em fila na via de destinado a manter o veiculo lm(Nel na aus6ncia do condutar
verculos automotores em sinal de ~ijo, de reívindicaç:io, de ou, no caso de um reboque, se esta se encontra desengatado.
proteste civico ou de uma claue.
'.'
FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR CATADIÓPTRICO - dispositivo de reftexllo e dispositivo destinado a diminuir a man:ha do veiculo no· Ca.o
refração da luz utilizado na sinaliZação de vias e veicules de falha do freio de serviço.
{olho-d&-gato).
FREIO DE SERVIÇO- dtspos;tivo- a
CICLO - veiculo de pelo menos duas rodas a provocar a dirninuiçlo da marcha do veiculo ou pori-lo.
propulsão humana.
GESTOS DE AGENTES - movimelltDs
CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento convencionais de braço adotadoe exclusivamente. pelos
destinada à circutaçao exclusiva de cidos, delimitada por agentes de autoridadee de ln'lnsíto nas vias, paria orientar.
indicar o direito de passagem dos veiculo& ou pedestres ou
sinalizaçao especifica.
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emitir ordens, oobrepondo-se ou ~»mpletando
sinalização ou regra oonstante deste Código.

"""""

-GESTOS OE CONDUTORES • movirno!ntas
convencionais de braço adotados exclusivam!!nte ps1os
cond~res. para orientar ou indicar que vão efetuar uma
manobra de mudança de direçao, redução brusca de
velocidade .ou parada.
ILHA • obstáculo físico colocado na pista de
rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em
uma interseção.
· INFRAÇÃO - inobsefvancia a qualquer
preceito da ~islação de lrânsito, às normas emanada• do
Código ,de Tmnsito, do Conselho .Nacional de Trânsito .e a
regulameniação estabelecida pelo 6rgao ou entidade e>:eoUtiva
do lrâ_!>Sito.
·'
· · ··
.
_ .... _

iàdo

. . . !NTER~EÇÃO ~
c;._...;,nto e~ ~~.
entrOncamento ou ~ifurcação. incluindo as
foririad..S 'por
tais cruzamentos, .entroncamentos ou bifurc3ç6es.

..

~

áreas

.

. .... '

.. .

MARCHA -

·INTERRUPÇÃO DE
imobilizayão
do vefcuiÕ para atender circunstãn~a momenttlnaas do
tn\nsito.
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LUZ DE M.'l.t'!CH!', ,o,_ Ró: • lu2 oo vel<:!!io
destinaa.a a i!uminar atrés .c:c \.'eiCJ.!lG e a~~rtir nos. ~
us~ da via que o vefeulo S9itJ efetusndo""' a ~ de•
efetuar ume manobre de march;; a ré.

LUZ DE NEBLINA • luz C:e vefallo destineda a
aumeiitar a iluminação da via em caso de neblina. chuva tc:te
ou nuvens ~ pó.
LliZ DE POSIÇAO (12ritema) • !uz <lo veiculo
ciesti~ 81ndiczt c presença e a SBrgt.!r:;; ~a o:..-eb..tlo.

1\.'IANOSRA - m<>viment;> e:rec<.J!ado pelo
condutor f'2ta atL~r a posição em ·qtii( ó veículo ostt no
momento em relação à t-'ia.
MARCAS VIÁRIAS
: c:cinjunto de. S!na•s
constituídbs de Unhas, marcações. símbo)QS- o!J legendas. em
tipos e cores diversas, apostos so pa·~menio da vi<::!.
MOTOCICLETA •·· veículo ·automotor de duas
rodas, com ou sem eh:~~r. d!ri.gido por ÇQnCutor em posiçê.o

-~tad~:
MOTONETA - veiculo alltOmotor ele dl.!ll:s
rodas, dirigido pÓr.condtrto:
;)Osiçao .ae~a;.

em·

UCENCIAMÉNTO . ., procedunento enus!
.
_NOITE • peficpo_ do di~ compreendido oo!re o
relativo a obriga_ç6es do p~rio tte veiculo, coi11PfOI'Sdo, .pôr..cjo-sol e o nasCsr do sot
''
..
através_ . de ' doeuménio · é~- : .(CertÍfocado . de
Licenciamento Anual). ·
· · ·
··
·
OPERf,ÇÃO DE. CA~GA.E DESCARGA·
imobilização· do veiculo pelo !aQ'!PO eslrit<lfrenre
ac
i.oo~ouRc;·_!'5PSÇ0 livie ,:,;negainento
desC<Irrégamento d~ ;~~ais cu ~ na
destinado Pf!la ..-municipalidade·
:citculação, . pmada- ·au- forma disciplinada pelo órgoo OL~ <;!ljlià~áe_.,.;~o de. tr_m>s~o
~1\10 .i!e. )(elc;~los, Dt~; à:êraJ~açao-~e psdeotres, · competente com ,.cjrcunscrição sobre a Yici: · : ·. · .· . · ·
como calçada, parques; 'éreas de lazer, calçad6es, etc.
. .
. .
OPERAÇÃO DE TRÃII!SiTC), monitoriamento
. ,__ ·~q!~CA9.~.P,rga.lliii ;~_-(incluindo das"eonél~; de fl•idez .. <!e" ~cioÍÍ~#~\0 a. p.2rada·"" via,
interferências ('{âlc;lli>s ·guebnidds,
c:andutDr e passageiros) que o.l(àfculo transporta.~ em r!e' !óririâ ,;- iecíúiir
quitOgi"IIÍ!Ias • para 'ôS Vélc\JIOS 'é!é'
oú nUineio .de 'ai:ideni<>clos; · CSlácionados ·: 'ifre9ulilrnénll;i' •mápálli>iii<lo o
trânSito, etc.).· P~ndo Soco~ ~1\'~iatbS & informaç69z eos
pessoas,_ para os -~lcu!Os, <!~. Í>às.sPBI'ir'!s• , •__
pedeslres e conduiell!!s. . , , , . .
.
,
,LOTE 'UNDEtRO '. aqÍJele situado ao tOngo
-.~:·..
!#l.i!iZaç;~O:.éJo .wlcuto.<:om "
~~urbanas pu _rurais e que~-~ se li~.
·
~licled~ e pelo, (empo est$lr;lllnte ~
e!etuer
embarqu!) ou d~J)"barq...,.de~iros.-.- ., .,. ' . • ,., ·,
..
li,IZ: ALTA· fai:tié) d~ luz
~;,;.;.;
a iluminar a via até unia grande distânCia do >rek:Úio.
. , __
. • '
- •.!..
PASSAGEM • ' NwEL ; lado
cruzamento
d&
.
.
~lvel
uma "'i' e"""' linhe.~ ou tnlho de bonde com
··'
LUZ BAixA· , fachÓ. ·. de IUI', . do veiculo pista própria._ "' __ ;___
., .• .-_,;-::. -'' .• ·• .'
•.
.destinada a iluminar a via diante .do veiculo, Sém ocasionar
, . ..
PASSAGEM POR OUTRO· VEICI>JLO •
orus<:árrsnto ou ii'IC6modo 'injiiStili'éávéiS' áós'·'iiondut!>reS e movimento de p;>ssagem à frente de outro veiculo que ""
outrolrusuãrias da Via, que venham em sentido conlrârio.
~ ·no mes~ sentido,. em ...rnenor. velocidscie, ma~ em

t?ósuco . ·.

· .-· ·:

,à:
_

as

o::aítia.'

. ·'

. 'j>I\."'ADA -:

d.; wlcÚkl

•••

'

'

'

'

••

<

.,

'

'

•

•

,._,.

'

••

'

•

i~ Cid vef"'!~-

LU<; DE FREIO .•
des!inada a
indicar aos demais usuários da: ~!~· gue ~ e.~ atrás do
veiculo, que o condutor está apl!cao\clo o freio lfe.serviço.
..

•=-rio

ou.

' · '·
LUZ INOICADqRA DE DIRI;_~O - (pise;l-piseá) - luz do veículo destinada a indicar aos iléioais usuários
da Via' que o condutor tem o piopósito de mi4~r de direção
para a direita ou para a esquerda.
·

..mna

1'2"'

OE

faixas distintas da via.
. ·
.· · f'ASSAGEM SU_BTERRÃ!'I~ • ob'i~j"ªs crte
des!inada à tranSÍ>ÓSição de vias, em c!ésnlvel sub'í<:ilmneo, e
ao uso :ie pedestre e/ou vefculos.
·
·PASSARELA - ..obra. 'qe arte . ocotinaâa à
transp~'i'ç§o de~'Vias. em d~n!vel mro6, ~··ao -liSO "de
psdestres.
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RENACH - Registro Nacional de Condutoras

fOiamenlo (ne11Je último caso, separada por pintura ou Habilitados.
elemento ftll<:o separador) livre de interferências, destinada à
cilculaçlo exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de
c:icliNS.
Auto motores.
PATRULHAMENTO- é a função exerci.da pela
Policia Rodoviâria Federal com o objetivo de garantir que as

RETORNO - movimento de inverdo total de
sentido da direção original de veiculas.
· · ·

IIOimH de trtnsito sejam obedecidas, assegurando a livre
cin:ulaçllo e evitando acidentes.

PERIMETRO URBANO - limite entre área

urbMie Mia rural.
.:
.
PESO BRUTO TOTAL - peso máximo que o
Y8lcujo lnlnsmito ao pavimento, constituldo da soma da tara

lllllis • lolm9lo.
..

·'

· '

PESO BRUTO "TOTAL COMBINADO -

o

m6ximo tnonamltido · ao pavimento pela CÓmbinação d:':."m
caminhlo-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais

RENAVAM - Registro Nacional de Veicules

RODOVIA- via rural pavimentada.
SINAIS DE TRÂNSITO ~ eietnentoe de
sinalização viâria que se utilizam de placas, marcas viárias,
equipamentos de conlrole IUminóoos, disposltivcs auxiliares,
apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir
o transito dos velculos e pedeWes. ·
SINALIZAÇÃO~ cOnjunto de'sinais de tnlnsito
e c!isposrtivos de segumnça colocados na 'via pública com o
objetivo de garantir sua utilização .adequada, possibjlilando
melhor fluidez no tn1nsito e maior seguranÇa dos veicules e
pec~estres que nela circulam.
·
· ·' ·

o "'"'Mo!Jue ou reboques.
PISCA-ALERTA - luz intermrtente do veiculo

SONS POR APITO- slnaill

sonoros,

emitidos

utilizada em caréter da advert4ncia, destinada a indicar aos exciusivamente pelos agentes da autoridade de lnlnsrto nas
demais usu*rioa da via qi.Je o veiculo está imobnizado ou em vias, para orienlar ou indicar o direito de passagem dos
artu&Çio de eme!!J6ncia.
veicules ou pedestres, sobnepondo-se ou completando
sin_alização existente no local ou regra constante desle Código.
PISTA - parte i:la via normalmente utilizada

o dn:ul:ção 'de· velcu.los, identificada por elementos.
TARA - peso próprio do veiculo, acrescido
~radofM ou por diferença de nível el'l) relação às càlçadas, dos pesos da carroçaria ·e1ou equipamento; do combusti\lel,
ilhas ou mos canteiros centrais.
das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do
extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em
PLACAS - elen10ntos colocados na posição quilogramas.
vertlc:lll, fixados ao lado ou suspensos sobre a piata,
lniMmitindo menaagens de caràter permanente
TRÂNSITO - movimentação e imobüização de
.......muaJmente, variáveis, mediante símbolo !l/ou legendas
veicules, pessoas ~animais nas vias teneslleli.
reconhecidas o legalmsnte instituídos como sinais de tnlnsito.
TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS - passagem de
POUCIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO um veiculo de uma faixa dema:cacla para outra.
- 6 a lun;lo exercida pelas Policias Milrtares com o objetivo de
ULTRAPASSAGEM - movimento de passar à
prevenir e reprin"M atos· 'relaciónados com a segurança pública
• de garantir que as normas relativas à segurança de tnlnsito frente de outro veiculo que se desloca no mesmo sentido, em
llljam -ecidas, assegurando a livre circulação e evitando menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando
sair e retomar à faixa de origem.
•=l~lnlllt.
·
·
·
patll

e·. ..

pm:

PONTE - obra de oonstruçao civil destinada a
VEICULO ARTICULADO - combinação de
veicules acopladoS, sendo um deles automotor.
ligar tnatgeno opos!all de uma superffci&lfquida qualquer.
REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação
VEICULO AUTOMOTOR - todo veiculo a
da llnllizeção de regutamentação pelo 6rgao ou entidade
motor de propulsao que circule por eus próprio• maios e que
~~~"com· circunscrição sobre a vB, definindo, entre
- . sentido de direção, tipo de estacionamento. horários, serve nonnaimente pare o transports viário de pessoas e
dia. etc.~., . .
coisas, ou para a treção viária de veicules utilizados para o
REFúGIO - parte d;! via. devidamente
llinlliWidiJ e Ji'lO!elllda, destinada ao uso de pedestres durante
, • -~~~ d• mesma.
.

transporte de Rãssoas e coisas. Este termo compreende os
veicules cone~os a uma linha elétrica e que nêo circulam
sobre trilhos (Onibus elétrico).

-
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das vias de trânsito rápido ou primárias, possibilitando o
trânsito dentro das regiões da cidade.

VEICULO CONJUGADO - combinação de
velculos, sendo o primeiro um veiculo automotor e os demais
Mboquea ou equipamentos de trabalho agrícola, contrução,
tenaplenagem Oll pavimentação.

VIA LOCAL • caracterizada por intetle96n
em nfvel não semaforizadas, destinada apenas ao aceuo local
ou a áreas restritas.

VlA - superfície por onde transitam veicules,

penoas e animBis, compreerldendo a pista, a calçada, o
-mento, ilha e canteiro central.

VIADUTO • obra de contrução civil destiMd•
a transpor uma depressão. de terreno ~u servir de passagem
superior.

VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO • aquela
caracterizada .por acessos especiais com trânsito livre, sem
~· em nlvel, sem acessibilidade direta aos lotes
lndeiros e aen1 traVeSsia de· ~estres eill ri1Ve1: · · ·
··

VIA RURAL ·estradas e rodovias.
VIA URBANA • ruas. avenidas, vielas, ou
caminhos e similares abertos à circulação pública, lituados 1111
área urbana, caracterizadOS· principalmente por poaaulrem
imóveis edificados ao longo Cle ~ua extensao.
VIAS E ÁREAS DE F>EDESTRES • vias ou

· VIA · ARTERIAL • aquela caracterizada por
lntaneç&ia em nive~ geralmente COntrolada por semáforo,
com eceaibilidade aos lotes lindeiros e ãs vias secun(lárias e
locais, ponlbUitázi<jo o trAnsrtQ e~ .as -~iões da cidad~-

. 1M COLETORA,'~'áq~b. í:lestiriada a ~tar
• diltrbnr o trAnSitO que tenhà ·~~i~~e. d~ entrar. o~ &air

conjunto de vias. destinadas. à

circub1ção prioritária de

pedestres .

.A. ..EXO I.I
~·· ~N·
.
··•
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ANEXO II
SINAIS DE TRÂNSITO
PLACAS

1-PLACASDEREGULAMENTAÇÃO
A proibição será indicada por uma talja diagonal formando
o diâmetro horizontal. panindo do setor superior
esquerdo e chegando ao setor inferior do círculo
o~s• com

Obrigação

Proibição

CORES

DIMENSÕES MÍNIMAS
ÁREA URBANA

Diãm= - 0.40 m
Tarja - 0.04 m
Orla -0.04 m

ÁREA RURAL

Diâmetro- O. 15 m
Talja- 0.07 m '
Orla - 0.07, m

DIMENSÕES MÍNIMAS
Lado-0.25 m
Orla E~"tema - 0.0 I m
Orla Interna - 0.02 m

R-1

Parada Obrigatória

Fundo - Branca
Tarja - Vermelha
Orla - Vermelha
Simbolo - Preta
Letras - Preta

CORES
Fundo -Vermelha
Letras - Branca
Orla Interna - Branca

00571
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DIMENSÕES MiNIMAS

Lado-0.75 m
Orla- 0.10 m

CORES
Fundo - Branca
Orla- Vermelha

R-2
Dê a Preferência

R-lb
Proibido Virar à Dilata

R-3
Seotido Proibido

Proibido Vilar à Esquerda

:. · R-5·
Proibido Retomar

R-6a

. R-&

Proibido Estacionar

Estacionamento
Regulamentado

'R-6c
Proibido Parar

R-7
Proibido Ultrapassar

R-8
Proibido Mudar de Faixa
de Trânsito

R-4a

.'...r:
e Estacionar

ANAlS DQ SENADO FEDERAL
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R-IO
R-9
Proibido Trãns.ito de Veiculas Proibido Trânsito de VeiCulas
Aulomotores
de Carga

R-12

Proibido Trânsito de
BiciclelaS

R-15
Almra Má."Óma Pennitida

R-18
Comprimento Mâxmto
Permitido

R-13
Proibido Trânsito de

Máquinas A$ficolas

R-16
Largura Máxima Permitida

Agosto de 1996

R-11
Proibido Trânsito de- Veicules
de Tração Animal

R-14

Carga Má.'<ima Pennilida

R-17

Peso Mâximo Permitido
por Eixo

R-19
Velocidade Máxima
Pcrmiuda

R-20

Proibido Ac1onar Bu·.cina
ou Sinai Sonoro

. ANAIS DO SENADO FEDERAL
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R·22
Uso Obrigatório de Comnte

R·24
Sc:mido Obrigati>rio

R·2Sb
Vire à Direita

R·24b

Passagem Obrigatória

R-25<:
Siga em fmne ou
âEsquerda

R·26
Siga cm FRntc

R-27
Veículos Lentos üscm
fatxa da D1rcita

00573

-·R-23
Conserve-se à Direita

R-25a
Vire à Esquadl.

R-25d
Sigã em Frente ou

ã Dírcita

R-28
Mão Dupla

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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R-29

Proibido Tr.insito
de Pedestres

R-30
Pedestre Ande Pela
Esquerda
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R-31

PtdeslreAndcPela
Dimta

2-PLACASDEADVERTÊNClA
O aumento no tamanho das placas implicará
\Griações proporcionais de orlas e simbolos
CORES

DIMENSÕES MÍNIMAS
ÁREA URBANA
Laclo-0.45 m

Orla E.'"letlia - 0.0 I m
Orla Interna - 0.0 I m

Fundo-Anlllda
Orla Interna- Preta
Orla

Externa---

ÁREA RURAL
Lado - 0.60

rn... ·

Orla Externa - 0.02 m
Orla Interna- 0.02 m

A-la
(uÍ'\'3 'ACCriiuada
iJ Esqucrd:l

A-lb

A-2a

Curva Acentuada
ã Direita

Cul"\'ã ã Esquerda

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A·2b
Cun'3 a Dirciu

A·Ja
Pisla Sinuosa à Direita

A-3b
Pis1a Sinuosa à Esquen!a

A-la
Cun'õl Acentuada em
·s-' à Esquerda

A-lb
Curva A<entU:ula em
Dimta

A·5a
Curw em ·s· i DiJCiu·

A-Sb

·s·"

Ao(;

A·7a

Cnn-a em .. s- à Esquerda

Cru?.amento de Vias

Via Lateral à Direita

A-7b
Vi:1 L11cr:ll :1 Esqucrd:l

A·8
. Bifurcação cm -r·

Bifurc:ação em -v-

A-9
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A-10a

A-JOb

EntronC:amento Oblíquo
à Esquerda

Entroncamento Oblíquo
à Direita

A-llb

A-12
Jnierseção em

Junções Sucessivas Contr.iriõs
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'

A'-lia
Junções Succssi•-:!5 Contrárias

Primeira à Direita

A-13a

Confluêncí:a à Direita

Primeira à Esquerda

Cin:ulo

A-13b
Confh.l:éncia à· Esquerda

A-I~

A-IS

Semáforo à Frente

Parada Obriga1ória à Frente

A-16

A-17
Pista l rreb'lliar

S~liéncia ou Lombada

Bonde

A-18
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A-20a
Decli'"' A=ruado

A-19

~·

A-20b
Acli\'e Acenruado

A-2la
Estrcitamen1o de Pisl3

·ao'Centto

00577

A-2Jc·
Estrcil<!lllen!O de Pista
àDimita

·

' •··

A-23
PonlcMõvel

A-22 .. .Esucil3

l>on••

I

'~··

~

·.·.
A-2S
. Mão Dupla Aclianle

A-26a
Sentido úruco

A-24 ''
Obras

.,

,.
'··
·'

11

~

!.:..

.-;,::-·__1_~

.. ~---~.

,

.~-'f'·,..

..~.

A-l6b'
Sentido Duplo
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A-27

Área eom Desmoronamento

A-28
Pista Escorregadia

A-31

A-30

Ciclisla · ·

A-33
•Áiea Esc:olar

A-36
Anúna1s Selvagens

A-29
~deC.....U.O

Maquinana Agriéola

.

.

.

A·34

· · Criânças

A-37
Altura Limitada

A-38

Largura Limitada
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.A-39

A-40

Passagem de Nn'CI Sem

Passagem ele Nivel

Baneira

·com Baneira

A-l2a
Jiúcio de P,ista

Fim de~ Dupla

Dupla:

A-41 .

A-42b ..

·,· __ ·'· _:_

A...U
Vento Lateral· · ,,

. ..

.....
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3- PLACAS DE INDICAÇÃO
3.1 -Placas indicativas e de direçlo

'j,.- IDElffiFICAÇÃO

DIMENSÕES MiNIMAS
AIIW3 - 0.45 m
Chanlio Inclinado· 0,14 m
Laigum Superior - 0.44 m
Largum Inferior - o..n m

.

CORES
Orla !noema • Preta - 0.02 m
Orla ln!Crna - Bnmca • O.DI m
Orla E.-aerna • Preta - (),02 m
Orla E>."tema - Brança.- 0,02 m

•i,.:argum • 0.40 m

· · Altura ~ 0.45 m
Orla Preta - 0.02 m
olJ;. ~r.mca • 0.01 m

.eR-1-16
1-3

1-3
RodO\ia lnteramcricana

Rodmia f'!a~onal

B ·SENTIDOS E DISTÃNCIAS

.• VITÓRIAS
I. FORMA

•SALVADOR7
1-4

f FORVIGA 13
BEKl OOIJZONTE lOD.
l-5

-

Retangular.

lado maior na hori7.on13l
altura mi•.ima de 0.30m

2. LEGENDA • Letras tom
alturn miníma de 0.1 O m
3. CORES
RODOVIAS DE
PRIMEIRA CLASSE E ..
VIAS EXPRESSAS

SAFRA.-35 ~· '
CAMPOs 164 ....

..

l-6.
....

t BRASÍLIA 06

Fundo· Verde

Simbolo ·Branca
Legenda - Branca
DEMAIS VIAS
Fundo- Verde

Simbolo • Preta
Legenda.· Preta

1-7

Agosto de I 996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

0058I

2-CORES

C • VIA INJ'ERROMPIDA

Fundo • Prcla
Símbolo • Br.mca

3.2 ·Placas de Laca!i>ação

SANTOS

I
I
I

ABERTO

SANTOS

I I
I I

FECHADO
TRANSITÁIIEL

A1t

I I

I
I
I

~

SAO PAULO

-11

1-10

I • 1\elangular. lado maior ·na hotizDmal.
altura miníma de I.OO:n
·

2·LEGE!IDA

~com alhml mínima de 0.20111 ·

I-8

....

l-CORES

I ·FORMA
J!dangulai. lado maior na ''CIIical
2 • Dimenslles minim>s . ,••

Horizotnai • 0.30m
Vcnical • I .OOm

lt<ido\ias de primcira classe e vias

expressas

.

J;undo ·Branca
Legenda • Prela
DEMAIS VIAS
Fundo·Brar.ta
Legenda • Prela

3-CORES
PLACA PRINCIPAL
Fundo • Prcla

3.3 • Sen-ic;oS ailxiJÍa= :

Legenda • BW>Ca

PRIMEIRA PLAQUETA
Pata indicar aberto .
Fundo • Verde
Legenda • Br.mca
Para indicar fechado
Fundo • Vennelha
Legenda ·Branca
SEGUNDA E TERCEIRA PLAQUETAS
Fundo ·Branca
. Legenda • !'rela

.; • Seri mi!Uada para indicar se e uccho I • DIMENSOES MiNIMAS
mon1anhoso ou de ttaçado dificil e se está
PLACA .
•
tranSitá,.., ou Dão.
·
Largura· 0.40m
,:; ... Plaquc:1as clC\"C:m ser removil·cis. :
.
Altura .. 0.60m

D- SENTIDO DE CIRCuLAÇÃO ..

QUADRO INTERNO

Largura • O;JO,j,
Alwra • O.SOm
Margem supcr•cr • 0.07m

J-9a

1·9b

l-FORMA
Rctanf!UJ.:tr. lado m:uor na hon7.ontal.

Fundo--Azul
Quadro interno · Branca
Seta • Branca
Legen.:la • Branca
Simbo!o- Preta

muuma U.:lum obserYando-sc sempre a
.
proporÇão 1.' entre allura c Jar!iura
EXCEÇAO
Na pJaca 1-15 o simbolo dC\'C ser o \'crmelho

~ltura
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1 km
1-11

1-12

Área de Eslaciouamento

Serviço Telelõnico

1-13
Sen·iço Mcc:inico

SOOm
)~16 ·. ·. ~ .
Servio;o Sanitário

1-15

Pronto Socorro

Lil. ffi.:>
:> ...

i

I

1-19

.

. 1-20·
.eropono

.

Ârea. de CampiSmo

'

1-17
RestaurailtC

~>
1-21

1-14
Abastecimen.IC?

1 Km··:
. 1-18.
• Hotel .

[~l
<~
1-22

Transpone

sobre Agua. · ·.

Estacío'rurinento
de Trêiler

. l-AI
Pré·Sinalizaçào

Pré-SiilãliZaÇão

·..-~
çp··
~

1-23
Ponto de parada

•

t

'

•••

1-24
.
Passagem PrOtegida

.

· · ' ·pará Pedestres
...

l-A.2'

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00583

.J•.t .. Placas educath·as

~

(

]

~

DIMENSOES MiNJMAS

· ~""""""""""""'~
LUZ BAIXA
AO PASSAR
VEICULO

CORES

Largura - J.OOm

Altura - 0.60m

Legenda - Preta Orla lmema - 0.62m
Orla - Preta
voct TAMBEM
~ RESPONSÁVEL
PELO TI.ÂHS1TO

NAU~YIOA

NÃO ULTRAPASSE

U!-TRAPAS';E

OBEDECAÀ
SJNALIZAÇÃO

OBEDECA.À •
SINALJZACÃO- EVlTE ACII)Emsl

EVlTEOANOS

'TODOS MERECEhoi
VIVER
FIQUE VIVO

MAS

COMSEGURANCA

UL'TI:APASSE

PAIEFORA
DAPIS1'A

INDO OU VINDO
OUTRO VBICULO
BAlXl! OS FARÓIS

Fundo - Bmnca

À

SINALIZAÇÃO

SOB NEBLINA ·
NUNCA
UL'l'RAPASSE

N:I.EDITE
NA
• SINALJZACÃO

• SEMPRE
PELA ESQUêROA

SINALIZAÇÃO MASTIDA REFERENTE AO DECRETO 62.127 DE 16/01/68
CCNT REGULAMENTO)

MARCAS
PROIBIÇÃO DE ULTR.oU'ASSAGEM

DEMARCADORAS DE FAIXA
.
DE TRÂNSITO
(EXEMPLO)

CEXEMPLO)

®

;.,:;:,.=...=., - - -

-

-· -

:m>
'

:

I

~~:

I

.;::~~-::::Jir""""':::~;
: e:er> i

-t:

·-· -

I

__

:

1.::.
I

:

I

I

~

X - Zona
'-eiculo -x·
Y - Zona
\'eiculo -~r

w___:
I
I
.........

'
I

de \·isibilidade limirada para o

h"ariã\·el)
de \isib:tidade limitada ·para o
(\"3riá,-clJ
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BORDOSDEPA~ENTO

(EXEMPLO)

w

o

CJ

n--ono-

o

o

::JCUUUW

FAIXA NTERROMPIOA BRANCA

'/

INDICADORA DE PARADA

CANALIZAÇÃO DE FUIXO DE TIIÁNSrlO
(EXEMPLO)

u

(EXEMPLO)

'

-::.:.::.-:::::-----____ ~~~
l·DE3PARA2PISTAS

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

---------

U ·DE 4,PARA 3 PISTAS

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

~-----~

III· DE~ PARA 2 PISTAS

""

'~

TRAVESSIA PARA PEDESTRES
(EXEMPLO)
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(EXEMPLO)

--------

l
siMBOLOS
(EXEMPLO)

(EXEMPLO)

'

:

INDICADORAS DE ESTACIONAMENTO
(EXEMPLO)

Jl..
- I I J: .s'

'.

~'''''''''''"''~

11
I

-1 t

f

11J1Í~.fl !l !IDI D:i :tJ!I IOjli[Jl ili'lil l lrnl I[JJII[i'iiitllli]IilUlhl,.lJlll

' ~-----------------

,. .-,___, 1

~~'.'·· •· '''"''''U'
1 ''

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

["i'
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SINAL LUMINOSO DE ADVERTÊNCIA

SEMÁFOROS
CONlROLE DE FLUXO DE VEiCULOS

(LUZ IN1ElMITENTE)

.(DUPLO)
{EXEMPLO)

(EXEMPLO)

.....,
oo-

CONlROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS
(11UPLO)

•

'

<EXEMPLO)

CONTROLE DE FLUXO DE PEDESTRE

(EXEMPLO)

GESTOS
GESTOS CE CONDUTORES.
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GESTOS DE AGENTES DA AUTORIDADE DE TRÂJilSJTO

Onlem de parada obrigatória para os Ordem de parada para IOdos os velculos que
wiculos. Quando cx.cn1ada cm inlerscçilcs. os• venham
de
~
que
cortem
•-elculos que já se enconttem Jlcla lllo do ortOgonalmente a diJcçlo indicada pelo braço
·
estendido. qualquer que seja
rentida de
obrigadas a parar.
deslocamento.

o...,

Ordem de parada para todos os •-eículos que
\-enham
de
di,.çees
que
conem
onogonalmente a direção indicada pelos
braços estendidos. qualquer que seja o sentido
de seu deslocamento.

Ordem dc parada para todos os veículos que
,·enham
de
dia:çllos
que
conem
onogonalmente a direção indicada pelo braço
estendido. qualquer que seja e> seu rentida de
deslocamento.

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS
DE AGENTES DE TRÁNSITO
PREVALECEM SOBRE AS REGRAS
DE CIRCULAÇÃO E I•S NORMAS
DEFINIDAS POR OUTROS SINAIS DE
TRÁNSITO.

00588
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SINAIS SONOROS
SINAIS DE APITOS
Um silvo breve.

SIGNIFICACAO
Atenção! Siga!

EMPREGO
N<> ato do guarda sinaleiro
IIPI:Iar a c!irédo do trãnsito.

Dois silvos breves.

Pare!

Três sih'OS breves.

Acenda a lanterna.

Um silvo longo.

Dintinua a marcha.

Para fiscaHzaçto
de documentos ou outro fim.
Sinal de "ad\'Cr!Cncia. O
condutor de\-c cbedccer ã
intimac;lo.
Quandn for necessário fàzer
diminuir a march:l dos

Um silvo longo e um brc\'C.

Tr.insito impedido em todas
asdiiD;:Oes.

veiculas~

.

Três sih"OS longos.

Motorislas a pcl$lOS.
\_

MARCOS

MARcos Qun.oMETR!cos

Aproximação de Corpo de
Bombeiros. ambulãncias.
veículos de policia ou de
t.-opa. ou de represenlaÇilo
oficial.
Nos c:stacionamcn1os à pena
de teauos. eampos
os. etc.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1996

00589

MARCOSDEO~ÇÃO

(EXEMPLO;

I-FIXA

III· MÓVEL DOBRÁVEL

T------·v~~----~

E.êl~·
· .... -.~:-~;»~-...:-:- .• .:~.....:..::...·.;....,~~-·

-

U ·MÓVEL RÍGIDA

,•',
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cunha
Uma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 865, DE 1996
Senhor Presidente
Requeiro, nos termos regimentais, seja tomado
sem efeito o Requerimento n• 791, de 1996, de destaque para a votação em separado do inciso IV, do
art 20 do Substitutivo do Senado ao PLC n• 73, de
1994.
Sala .das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO N° 866, DE 1996
Requeiro, nos termos regimentais, seja tomado
sem efeito o Requerimento n• 792, de ·1996, de destaque para a votação em separado do inciso VIII, do
art. 20 do Substitutivo do Senado ao PLC n• 73, de
:
1994.
Sala de Sessões, 29 de agosto de 1996. - Senador Edison Lobão.
REQU_ERIMENTO N° 867, DE 1996
Requeiro, nos termos regimentais, seja tomado
sem efeito o Requerimento n• 793, de 1996, de destaque para a votação em separado do inciso IX, do art
20 do Substitutivo do Senado ao PLC n• 73, de 1994.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Edison Lobão.
O Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2• Secretário.

0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Votação em globo dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Votação do inciso III do art. 20 do subsmutivo
destacado.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V.
Ex" tem a palavra.
O SR. GILBERTO MIRANDA - A Relataria é
pela não-aprovação. Ela pede aos Srs. Senadores
que votem "não"- art. 20, inciso III, do PLC 73.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer do Relator é pela rejeição.
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O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros) -: Pela •
ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Ràmez
Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço
que fique claro o teor das emendas antes que possamos votá-las.
O Senador Gilberto Miranda realizou, com esforço e brilho, um grande trabalho. Eu gostaria que
fosse lido o teor da emenda, porque, às vezes,
quando se menciona, por exemplo, "arl 20", não dá
tempo para verificarmos do que se trata realmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Todas as-emendas foram distribuídas aos Srs. Senadores e há sobre a mesa um quadro comparativo do
substitutivo das emendas e do respectivo parecer.
Por exemplo, estamos exatamente à página 15
do quadro comparativo, votando o inciso III do art.
'20 destacado.
Podemos continuar? (Pausa.)
O parecer do Relator é pela rejeição.
Passemos à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o inciso III do
arl 20, queiram penmanecer sentados. (Pausa.) .
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, por
favor, esclareça sobre a votação: vamos votar o parecer ou os destaques?
O SR. PR.ESIDENTE (Renan Calheiros) - Estamos votando o texto do disposttivo destacado. O
parecer do Relator é contrário ao inciso destacado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Se eu qui·
ser rejeitar o inciso destacado, acompanhando o Relator, o que devo fazer? Fico sentado?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) Quem aprova penmanece sentado; quem rejeitar
deve levantar-se.
Os Srs. Senadores que aprovam o inciso III do
art. 20 devem permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

É o seguinte o dispositivo rejeitado:
Art 20. -······················----··--··-········--··--··---····
III - exercer os poderes de autoridade de trânsito, inspecionar e fiscalizar o trânsito, assim como
efetar cpnvêwnios especfficos com outras organiza- çõessimilares;
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V.
Ex" tem a palavra pela ordem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não tome como sinal de desatenção aos trabalhos
do Plenário, mas peço alguns esclarecimentos. Primeiro: qual o número de destaques aprovados?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros ) - Foram 56 destaques aprovados, já distribuídos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Segundo: antes
de cada votação, deveria ser anunciado o número e
o teor da ~menda, e, em seguida, o parecer do Relator sobre a emenda destacada, para que não haja
nen!)um equívoco, nenhuma omissão por parte dos
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - É o
que estamos exatamente fazendo. Acabamos de votar o inciso III do art. 20 do Substitutivo destacado.
Se fizermos uma leitura detalhada, iremos demorar
três dias:para concluir a votação. No entanto, se a
opção do Plenário for essa, teremos todo prazer em
fazer uma leitura detalhada de cada artigo e de cada
destaque.
O SR. L"ÚCIO ALCÂNTARA - Pelo menos,
que seja anunciada a página desse mapa de controle, do quadro comparalivo que foi distribuído pela
Mesa, para facirrtar a locarozação. Compreendo que
a leitura significaria alongar muito os trabalhos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfnio,
pela ordem.
- Ó SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderrte,
faço coro às ponderações do eminente Senador Ltício Alcântara. Poderiam ser anunciados os números
dos destaques que serão votados,- o teor e o autor
da emenda. Dessa forma, teríamos como analisar a
matéria. É o apelo que faço a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Será
atendida a ponde_ração de V. Ex".
Peço ao Sr. 1° Secret~rio em exercfcio, nobre
Senador Ronaldo Cunha Lima, que taça a detalhada
leitura para que o Plenário possa fazer um melhor
acompanhamento da votação.
•
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Art. 21, página 17.
·

,,

'Compete aos órgãos e errtidades executivos rodoviários da União, dos Estados,

00591

do Distrito Federal e dos Municfpios, no âmbito de sua circunscrição':
Está sendo votado o parágrafo único do art. 21, •
nos seguintes termos:
'Excetuam-se da competência do órgão rOdoviário da União as atribuições constantes do Inciso VI deste artigo.·

.

.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o parágrafo único do art. 21.
Com a palavra o Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Não, Sr. Presidente. A Relataria não aceita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer do Relator é contrário ao parágrafo único do
art. 21 do Substitutivo, destacado na página 19 do
comparativo.
·•
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Senador Bernardo Cabral, antes de dar a palavra a V.
Ex", só para dirimir qualquer dúvida, concederei a
palavra ao nobre Relator. Em seguida, terá a palavra
V. Ex".
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
é para ajudar o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Con. ·cedo a palavra a V. Ex", Senador Bernardo Cabral.
0 SR. BERNARDO CABRAL (PFL"AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presiderrte,
para quem já examinou mais de sessenta mil emendas na época da Assembléia Nacional Constituinte é
fácil declarar qUe, caso não esteja presente o a!Íior
da emenda para fazer a sua sustentação; deve-se
acolher o parecer do Relator, É evic!E1nte que o Relator não terá forças materiais para jUstificar_ o acolhimento, ou não, de cada emenda.· Errtão,'issà" deve
caber à parte contrária. Assim; poderfamos optàr se _
desejamos votar de acordo com o Relator.
·.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) .:. Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda:· ·· · · · ·
O SR. GILBERTO MIRANDA -- O Relator
' " •· ·
mantém o texto original.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) .:. O
parecer do Relator é pela manutenção do texto; portamo, contrário ao destaque. ,. ·'- ·
,. ·
Em votação o deS!a.Que.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
·- ._..
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto corrtrário dos Senaoores
José Eduardo Outra, Ramez Tebet, Eduardo Suplicy, Laura Campos e da Senadora Benedita da Silva.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palaVra ao nobre Senador Epilacio Cafeteira,
pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB·MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, esse Código, que velo da
Câmara dos Deputados, mereceu desta Casa um
estudo muito demorado. É verdade que a maioria
não leu, razão pela qual está encontrando dificuldade em votar os destaques.
Os líderes partidários - e aqui peço a atenção
dos Srs. "Senadores - não podem determinar se a
Bancada quer isso ou aquilo, mas eles representam,
de êerta forma, o desejo da Casa. Esses Líderes
reuniram-se, debruçaram-se durante meses sobre
essas emendas para chegarem a uma conclusão final. As pequenas dúvidas referem-se, por exemplo,
a quem pode multar e onde pode fazê-lo. O consenso mostra que, se de acordo com a legislação o Governo Federal só pode multar na rodovia federa~ no
Município quem vai multar é o Município, que é
quem faz a estrada, quem faz a rua. Portanto, cada
um dentro da.sua competência.
O nobre Senador Gilberto Miranda, de quem
discordei em alguns aspectos, na realidade teve o
cuidado de olhar, junto com o Presidente Francelina
Pereira, o conjunto das emendas. Portanto, não se
pode dizer de um quadro que determinado ponto
tem uma pintura ou uma tinta que não é bonita. Ou
confiamos no trabalho da Comissão, ou então vamos passar, eu não diria o dia de hoje, mas dias discutindo cada emenda Eu poderia até sugerir ao nobre Senador Gilberto Miranda que dissesse por que
razão não acolheu cada uma das. propostas destacadas. Com toda a certeza, a Célsa- vai concordar
com os argumentos da negativa ou da aprovação do
Senador Gilberto Miranda.
Pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Na
realidade, trata-se de maneira regimental de fazer
com que a Casa entenda que estamos concluindo
esse trabalho e que, se nos detivermos em filigranas, não chegaremos a um resultado final sobre o
Código.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
é importante dizer que alguns dos autores dos destaques votados não os justificaram e não estão presentes. S. Ex"s simplesmente pediram a supressão
do parágrafo. Seria importante que aqui estivessem
para expor aos Srs. Senadores o porquê da supressão. Solicito aos Srs. Senadores que, nesses casos,
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acompanhem o Relator. Os autores que aqui estão
podem justificar seus pedidos; a Relataria, então,
poderia expor o seu voto e os Srs. Senadores teria~
condições de avaliar e votar. É a melhor forma, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheirosj' - O
ideal seria que pudéssemos estabelecer o contraditório, na forma dila pelos Senadores Gilberto Miranda e Epitacio Cafetéira. Essa afitude inclusive favoreceria a própria orientação dos Líderes aos seus liderados no exalo momento da votação. Precisamos
ter paciência, porque estamos votando um código.
Essa é, portanto, uma votação complicada e que
precisa ser observada em seus mfnimos detalhes.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
pela oÍ'dem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra a V. EX".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB·CE. Pela
' ordem.) - Qual será a ordem de votação dos .destaques?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Estamos votando destaques ao texto substitutivo - o
projeto está prejudicado - e, posteriormente, votaremos os destaques às emendas, obedecendo a ordem de sua numeração.
·
Em votação o art. 311 do Substitutivo destacado.
A matéria está na página 111.
Solicito ao Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ronaldo Cunha Uma, que proceda à leitura
do texto.
O SR. RONALDO CUNHA UMA- Art. 311 do
Substitutivo, p-ágina 111 do quadro comparativo:
"Exigir ou admitir, na qualidade de proprietário de veículo automotor ou responsável por empresa de transporte, jornada de
trabalho de condutor de veículo superior à
permitida na legislação especffica, pondo
em risco a sua própria segurança ou a de
terceiros.
Penas: detenção de seis meses a um
_ano, ou multa.•

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda para
emitir parecer sobre a matéria.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMD.B-AM.
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o autor da emenda pede a supressão do seguinte artigo: "Exigir ou admitir, na qualidade de proprietário de veículo aulomotor, ou responsável .por
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empresa de transporte, jornada de trabalho de condutor de veículo superior à permitida na legislação
especffica".
O Relator se posiciona pela manutenção do artigo.
O Senador Joel de Hollanda, que apresentou o
destaque em conjunto, poderia justHicá-lo, porque
está sem justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Com
a palavra o Senador Joel de Hollanda, se desejar
justificar.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Sr. Presidente,
desisto da palavra.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Somos pela
manutenção do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
pareCer do nobre Relator é peta manutenção do texto do Substitutivo. .
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o~seguinte o artigo aprovado:
Art. 311. Exigir ou admHir, na qualidade de veículo automotõr ou responsável por empresa de
transporte, jornada de trabalho de condutor de veículo superior à permitida pela legislação específica,
pondo em risco a sua própria segurança ou a de terceiros.
Penas: detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
Parágrafo. único. A autoridade administrativa
que tomar conhecimento do fato referido neste artigo, deverá, sob pena de responsabilidade penal e
administrátiva, comunicá-lo à .autoridade policial
competente, para o procedimento devido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o art. 334, do SubstHutivo destacado.·
Solic~o ao 1° Secretário em exercício, o nobre
Senador Ronaldo Cunha Uma, que procede à le~ra
do artigo destacado, página 119 do quadro comparativo.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Pois não,
Sr. Presidente.
• Art. 334 - São os veículos, ônibus rodoviários de dois eixos simples, com 13,20
metros de comprimento, com altura acima
de três metros e cinqüenta centímetros, da
·<· frota colocada em circulação até 1991 com
erro de fabricação no ato da pesagem, sujeitos à tolerância de seiscentos quilogramas

~
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no eixo dianteiro e no traseiro e um mil quilogramas no peso total, e canceladas as notificações de infração emHidas, garantindo.
aos seus proprietários o dire~o de dispor
dos mesmos até o sucateamento."

O SR. GILBERTO MIRANDA - Senadores
Edison Lobão e Joel de Hollanda, gostaria de dar
uma explicação: o Contran autorizou, na data de
.1990, a fabricação de5ses veículos com essas medidas. Posteriormente, o próprio Contran não atualizou
esse entendimento. Com isso, esses caminhões fabricados com essas características foram multados
em todo o País. Porque está pendente até hoje essa
fabricação, houve um entendimento com o próprio
Ministério de que se deveriam acabar com essas
multas que ainda estão em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- ConsuHo o Senador Edison Lobão se gostaria de defender o destaque.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, es'ses destaques foram assinados por mim, na condição de Líder, para atender a um companheiro que,
não sendo Líder, não. poderia subscrevê-los, o Senador Joel de Hollanda.
S. Ex" poderã, então, justHicar seu próprio destaque se assim o desejar.
O SR. RENAN CALHEIROS - Senador Joel
. ~de Hollanda, V. Ex" deseja se manifestar?
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Sr. Presidente,
desisto.
O SR. GILBERTO MIRANDA - O parecer do
Relator é pela manutenção do artigo.
.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao Senador Hu!J.O Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEAO - Sr. Presidente,
gostaria de saber, com relação a esse artigo - o Relator pode explicar -, se isso envolve algum risco
·
para os passageiros.
O SR. GILBERTO MIRANDA·- Absolutamente, não. Senador Hugo Napoléão, as normas de segurança são cumpridas rigorosamente. Simplesmente, houve um entendimento entre o .Contran e os fabricantes, pelo problema de peso e de medida. Mas,
em nenhum momento, há risco. O. próprio entendimento do Ministério é favorável e já há decisões ju·
diciais finais favoráveis.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo· a palavra, pela ordem, ao Senador Josaphat
Marinho.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do oradorJ - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, queria pedir, sobretudo ao nobre
Relator, atenção para a conveniência de se atterar a
redação, mas fica logo. feita a observação.
A redação está feita da seguinte forma: "São
os veículos rodoviários de dois eixos, etc, etc, sujeitos à tolerância de.•.", mas melhor seria adotar a ordem direta: •os veículos, ônibus, assim, assim, assim, são sujeitos•• .", pois a leitura fica mu~o mais
clara e compreensível.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ace~o a sugestão de V. Ex", que será acatada pela Relataria
O SJ:!. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira, pela

EMENDA N°1
Altere-se no § 2" do arl. 12 do Substitutivo a expressão 'todo cidadão" para "todos".
EMENDA N 2 7

O inciso V do arl. 72 passa à seguinte redação,
alterando-se, por conseqüência a redação do inciso VI
e renurnerando-se o atuaf para inciso VII, ficando assim redigido:
· •
·
•Ar!. 72 ················-····-······-·····-·········

V- a Polícia Rodoviária Federal;
VI- as Polícias Militares dos Estados
e do Distrito Federal;
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de ln!rações - JARI. •

o~m.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA {PFL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse é um dispositivo do trabalho elaborado pela
Comissão que presido que, de certa foiTTla, surpreende e até levanta algumas dúvidas.
Tivemos o cuidado, ao lado do Relator, de fazer um levantamento de informações-a respetto desse disposttivo e há um consenso no cenário do Governo e do Congresso Nacional, entre todos aqueles
que participaram dos entendimentos e das informações, de que esse dispositivo é absolutamente necessário, resolvendo uma questão que sofre delongas há muito tempo, mas que, em verdade, é uma
solução definitiva do problema
O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito bem explicado, Senador Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - O
parecer do nobre Relator é pela manutenção do texto do Substitutivo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação das emendas.
A Presidência comunica ao Plenário que as
emendas n• 78 e 90 foram retiradas pelo autor.
Em votação, em globo, as emendas acolhidas
integralmente, ressalvadas as de n•s 61, 65, 79 e
154, destacadas.
'
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
perman~er sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Rca, portanto, prejudicada a Emenda n• 129,
de parecer contrário.
São as seguintes as emendas aprovadas:
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EMENDA N°·14
Dê-se ao inciso VI do arl. 1O do SubstiMivo a
• seguirte redação:
"Art. 10. ··········-·-·····-············--;·····-·
VI - um representante do Conselho
Nacional dos Comandantes Gerais das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. •
EMENDA N°14-A
Dê-se ao inciso VI do arl. 1o do Substitutivo a
seguinte redação:

"Ar!. 10. ············-·-··-····-·······-·····VI - um representante do Conselho
Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. •
EMENDAN-21
Acrescente-se ao arl. 1O do Substitutivo, inciso
Xfff, do PLC n" 73194, que institui o Código Nacional
de Trânsito a seguinte redação:
"XIII - Um representante da entidade
sindical máxima nacional dos distribuidores
de veículos automotoras. •
EMENDAN"22
Acrescente-se ao art. 1O do Substitutivo do
n• -73794; que insUtui o Código Nacional de
Trânsito, o seguinte inciso:
Arl. 1O. O Conselho Nacional de Trânsito, com
sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do
órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a
seguinte composição:

PLC
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XIII - um representante da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva - AEA.
Acrescente-se ao artigo 10, o inciso XIII, com a
seguinte redação:

•Art. 23. Compete às Polícias Militares
dos Estados e do Distrito Federal:"
EMENDAN°53
Altere-se a redação do caput do art. 23, do
Substitutivo ao PLC n• 73194, para:

EMENDAN°23
XIII - Um representante da entidade
sindical máxima nacional dos áiStribuidores
de veículos automotoras.
EMENDAN°24
Acrescente-se ao artigo 10, o seguinte inciso XIII:
"Art. 1 O..............................- ................ .
XIII - Um representante da entidade
sindical máxima nacional dos distribuidores
de vefculos automotoras.•
EMENDAN°27
Incluir no parágrafo 4° do Art 13, a alínea d
d) Medicina de Tráfego
EMENDAN°30
Altere-se no art 15, § 5°, a expressão "são"
por "deverão ser"
EMENDAN°42
Dê-se ao inciso VI do art. 21 do substitutivo a
seguinte redação:
·
"Art. 21 .....................................; ............
VI -executar a fiscalização de tránsito,
autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, notifiCando os infratores
e. arrecadando as multas que aplicar pelas
infrações previstas neste Código."

.. .·
~:

EMENDA N• 43 ...
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EMENDAN°52
Altere-se a redação do câput do art. 23, do
Substitutivo ao PLC n• 73194, para:

EMENDAN2 54
"Art. 23. •....................................:........ ..
Caput - "Compete às Polícias Militares
dos Estados e Distrito Federal;"
EMENDAN°74

Dá nova Redação ao § 2° do Art. 30:
Art 30 - § "2" - Respeitadas as regras
de circulação e conduta estabelecidas neste
artigo, em ordem decrescente, veículos de
maior porte são sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres.
EMENDAN°75

O inciso 11 do art. 39 passa a seguinte redação:
"11 - ao sair da via pelo lado esquerdo,
aproximar-se o máximo possível de seu eixo

· ou da linha divisória da pista, quaildo houver,
caso se trate de uma pista com circulação nos
dois sentidos, ou do bordo eSquerdo, tratandose de uma pista de um só sentido.•
EMENDAN°82
Altere-se no caput do art 75 a expressão "todo
cidadão" para "todos•.

.

Dê-se ao Inciso VI do Art. 21 do Substitutivo do
PLC 73194 que institui o novo Código de Trânsito
·
Brasileiro, a seguinte redação: ·.·. '
•Art. 21 ••••••..••.:.: •.:••••: .....;:_.................
lnci_so VI. Executar a fiscalização de
trânsito, autuar, ap)icar .a8 penalidades de
advertência por escrito e· multa e as medidas
administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar
pelas infrações previstas neste Código."

• Art. 23 - Compete às Polícias Milita·
res dos Estados e do Distrito Federal:"

EMENDAN°91

O § 3" do art. 105 passa a ter a seguinte redação:

"§ 3" Os profissionais encarregados
da realização das inspeções de segurança
veicular e de emissão de poluentes deverão
possuir certificado de qualificação técniCa
·. • necessária, de .conformidade com as nor.· mas que regem as instituições mencionadas
no caput deste artigo.
EMENDA N° 102
Altera a redação do inciso VI do art. 106:
"VI - dispositivo destinado ao controle
de emissão de gases poluentes e de rufdo,
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segundo normas estabelecidas pelo Con-

tran ...
EMENDA N 2 107

~

Altere-se no caput do art 120 a coniráção de
preposição e artigo "no" que antecede a expressão
"órgão executivo de trãnstto• pela preposição "perante".

•Ar!. Os vefculos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de
passageiros de linhas regulares ou empre- •
gados em qualquer serviço remuneo:;1do,
para registro, licenciamento e respeétivo
emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo
Poder Público Concedente. •

.

EMENDA N 2 108
Transferir o parágrafo único do art. 121 para §
2° do art. 131, renumerando os demais.
EMENDA N 2 11 O
Acrescente-se o seguinte dispositivo ao Capitulo XII, Do Licenciamento, do Projeto de Lei da Cãmaran073 (Substitutivo), de 1994:
"Art. Os veículos de aluguel, destinados ao transpnrte individual ou coletivo de
passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado,
P!lra registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de caracterfstica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo
poder concedente.·
EMENDA N2 111
Acrescente-Se ao Capítulo XII, do Licenciamento:
"Ar!. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte indiVidual ou coletivo de
passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado,
para registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo
Poder Público Concedente.'
EMENDA N° 112
Acrescente-se ao Capítulo XII, do Licenciamento:
•Ar!. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou colelivo de
passageiros de linhas regulares ou empregados em qual quer serviço remunerado,
para registro, licenciamento e respectivo
emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo
Poder Público Concedente."
EMENDA N° i 13
Acrescente-se ao Capítulo XII, do Licenciamento:
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EMENQA N°114
Acrescente-se ao Capítulo XII, do Licenciamento:
•Ar!. Os veículos de aluguel, destinados ao
transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo Poder Públi.co Concedente."
EMENDA N• 118
·.

O art. 134 passa a vigorar com a seguinte redação:
•Ar!. 134~ No caso de lransferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trãnstto do
estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da
comunicação. •
. EMENDAN"119
Acrescente-se ao capu1 deste artigo, após a
expressão "do Estado" a expressão "ou do Distrito
Federal"
após a expressão "sede estadual", a expressão "ou distrital".

e,

EMENDA N°124
Suprima-se o§ 92 , do art 158, do Substitutivo.
EMENDA N• 125
Suprimir o art. 158, § 92 , do Substitutivo.
EMENDA N2 126
Art 158, § 92 do Substitutivo- suprimir
EMENDA N2 127
Suprima-se o § 92 do art. 158.
EMENDA N2 128
Art 158, § 9° do Substitutivo- suprimir
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EMENDA

N2

133

Alterar o artigo 184.
•Art. 184 Quando o veiculo estiver em
movimento, deixar de conservá-lo:
I - na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência;
11 - nas faixas da direita, os veiculos
lentos e de maior porte.
lnfração: Média
Penalidade: Multa.•
EMENDA N2 134
Alterar o artigo 186, acrescentando os incisos:

"1- para todos os tipos de veículos.
lnfração: Média
Penalidade: Multa
11 - especifiCamente para caminhões
e/ou ônibus.
lnfração: Grave
Penalidade: Multa•
EMENDA N 2 136
Artigo 246. Suprimir a expressão "junto à guia
da calçada"... _
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"Art. 276. Todo condutor de veiculo automotor, envolvido em acidente de trânsito
ou que for alvo de fiscalização de trânsito, •
que gere suspeita de haver excedido os limites previstos no art. 275, será submetido
a teste de alcoolemia, exames clinicos, perícia, ou outro exame que por meios técni-,
cos ou cientfficos, em aparelhos homologados pelo Contran, permitam certificar seu
estado."
EMENDA N° 155
Exclua-se do caput do art. 279 a expressão
•na presença do infrator".

.

EMENDAN°158

O § 3° do art. 279 passa à seguinte redação:
"Art. 279... :...........................................

§ 3° Não sendo possível a autuação
·. em flagrante, o agente de trânsito relatará o
fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do vefculo além dos constantes nos incisos I, 11 e
III deste artigo, para o procedimento previsto
no art. 280."

EMENDA N 2 137

O art. 247 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 247. Transportar, em vefculo de
transporte de passageiros, carga excedente
ao limite estabelecido no art. 109 deste Código.•
EMENDA N 2 144
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 256:
• • . "Art. 256................................................
······-~-~

.......~ ...........................~ ...... ;.. .......

"§ 9° O fato do infrator ser pessoa jurí-

dica não o exime do disposto no § 3° do art.
257 e art. 256 e seus parágrafos. •
EMENDA N 2 151
fo:

Acrescente-se no art. 275, o seguinte parágra.•.
'
.· '
"Art .. 275• .. :....:............ :...........:....:. ..:.: .•;,
"Parágrafo úni~. O Confran estipulará
os fndices equivalentes para os demais testes de alcoolemia."
EMENDA N 2 152

,Altera a redação do art. 276 do Substitutivo ao
Projeto de Lei da Câmara n• 73194, passando a ter o
seguinte texto:

EMENDA N°161
Altera ·a caput do art. 281.
•Art. 281. Aplicada a penalidade, será
expedida notificação ao proprietário do vefculo ou ao infrator, por remessa postal ou
qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade.•
EMENDAN°162
Alterar o caput do art. 281 e acrescentar novo
parágrafo.
•Art. 281. Aplicada a penalidade, será
expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil,
que assegure a ciência da imposição da penalidade".
Novo § - •sempre que a penalidade
de multa for imposta a condutor, à exceção daquela que trata o § 12 do art. 258, a
notificação será encaminhada ao proprietário do vefcufo, responsável pelo seu pagamento."
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EMENDA N2 164.
Alterar a redação do art. 283:
··Ar!. 283. O pagamento da multa pode-rá ser efetuado até a data do vencimento ex·
pressa na notificação, por 800/o do seu valor.
"Parágrafo único. Não oconendo o pagamento da mutta no prazo estabelecido,
seu valor será atualizado à data do pagamento, pelo mesmo número de UFIR disposto no art. 257".
EMENDA N2 165
O Parágrafo único do art 287 passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. No caso de penalidade de multá, o recurso interposto pelo responsável pela infração somente será admitido mediante prova cio reconhecimento de
seu valor.'
EMENDA N2 166
Exclua-se a expressão "caso", da redação do
inciso I do art_ 288 do Substitutivo ao PLC 073/94,
passando a ter o seguinte texto:

"Ari. 288. ·-······-------------------·---·-·--1 - em se tratando de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da
União."
EMENDA 195
Acrescente-se parágrafo único ao art 334:

"Ar!. 334 ...... ·-·------···------·-··-·--·--··-·--·Parágrafo único_ As notificações de infração a serem canceladas são exclusivamente, aquelas cujo excesso de peso apurado estejam dentro da tolerância definida
neste artigo".
EMENDA N2 205
Mere-se a placa de advertência A-20b, invertendo-se o sentido do veículo estampado, para caracterização de 'acfive".
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação a Emenda destacada de n• 61, com parecer
favorável.
O SR. GILBERTO MIRANDA - O parecer do
Relator é favorável. Acho que é uma emenda que
deveria ser ouvida pelo Plenário. O Relator gostaria
de submetê-la à votação.
O SR. ROMEU TUMA- É o destaque?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -A
Presidência concede a palavra ao Senador Romeu
Tuma, autor do requerimento de destaque_
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de tratar da expressão "termo circunstanciádo",
que vem no inciso V do art. 23, preliminarmente
acolhida pelo Relator. Há um processo, que se encontra no Supremo Tribunal Federal, que questiona a inconstitucionalidade desse termo na Lei
n• 9.099. Portanto, propusemos a sua substituição
por "relatório", para que o projeto não seja prejudicado diante de um despacho favorável à repre-sentação das polícias civis junto ao Supremo, evitando, assim, que o "termo circunstanciado", amanhã, fique prejudicado no contexto da lei.
A expressão "relatório" tranqüilamente pode-rá ser encaminhada para o cumprimento dos dispositivos da Lei n• 9.099. Trata-se apenas de uma
, expressão jurídica, que faz parte do contexto da
polícias
atividade de polícia judiciária, inerente
civis - estadual e federal. Esse termo, que vem
exclusivamente no texto da competência da Polícia Rodoviária Federal, já está sendo contestado
no Supremo. Portanto, para não prejudicar o texto,
tão elaborado e perfeitamente discutido - afinal o
Senador Gilberto Miranda e o Presidente Francelina
Pereira abriram as portas e o discutimos longamente na Comissão e até há 5 minutos -, é que levanto
essa possibilidada.

às

Sei do interesse do Senador Valmir Campelo,
que também estudou a matéria com a sua assessoria. Espero que S. Ex" compreenda a minha posição,
contrária a sua emenda. É uma questão de ordem
jurídica.

0 SR. GILBERTO MIRANDA- Nobre Senador
Romeu Túma, o argumento de V. Ex" é que a matéria está sendo apreciada no Supremo, mas ainda
não tein julgamento.
O SR. ROMEU TUMA - Nobre Senador, eu
estou colocando apenas como uma preocupação
futura. Eu expliquei que o termo é contestado pe-rante o Supremo Tribunal Federal e, como há um
projeto nosso que está com o Relator, Senador
Bernardo Cabral, sobre a autoridade competente
dentro do contexto do Código de Processo Penal,
frente à Lei n• 9.099, entendo que o termo 'relatório" não prejudica a lei. O que não pode é deixar
de haver a ocorrência no local, e o relatório supre
a falta de qualquer documento que possa ser apreciado pela Justiça de Pequenas Causas.
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O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Uder, a respeito desse destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra a V. Ex", que é inclusive autor da
Emenda n° 61.
O SR. VALMIR CAMPELO ((PTB-DF. Como
Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, com todo o respeito ao nobre Senador Romeu Tuma, mesmo porque se trata de um
amigo pessoal que muito estimo e considero, não
vejo, em primeiro lugar, nenhuma inconstitucionalidade. Gostaria de deixar bem claro que a matéria
que está Jramitando no Supremo Tribunal Federal
não é ainda matéria decidida, está sendo motivo de
apreciação.
A nossa emenda é nos seguintes termos:
"Elaborar e encaminhar aos órgãos
competentes os boletins de ocorrência e termos circunstanciados relativos aos acidentl;)s de trânsito. •
Em primeiro lugar, para se mudar a expressão
•termos circunstanciados" para "relatório", terfamos
que mudar a L_ei n• 9.099, que traz exatamente essa
nomenclatura. .
Em segundo lugar, para reforçar o nosso argumento, queria mostrar algumas decisões de alguns
juristas que tratam da expressão •autoridade poli-.
cial". Há o texto da Comissão Nacional de Interpretação da Lei n° 9.099, da Escola Nacional da Magistratura, que fala exatamente: '
· ·

....

·"A expressão autoridade policial', refe. rida no art. 69, compreende quem se encon. Ira-investido em função policial."

Os Comentários da Lei dos Juizados Especiais, Civis e Criminais dispõem que •a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado'". Um outro documento,
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, de autoria da Desembargadora Fátima Nancy, do Distrito
Federal, diz que a auto.ridade · policiai é •qualquer
agente dotado dé poder de polícia,· quer dizer, agen~
te:púbiii:o incumbido da mantttehção da ordem". Tenho ainda um oUtro docume'nto · do Colégio: Perrna~
nente de Presidentes dos Tribunais· de Justiça do
Brasil, bem como a Lei. dos .Juizados Especiais
Criminais Anotada, de Damásio de Jesus, que é
um clqs maiores juristas deste País - com a permissão do nobre Senador Bernardo Cabral, que se trata
também de um grande jurista, que respeito muito. -,
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que dizem que nada impede que a autoridade policial seja militar.
. Então, em função disso, Sr. Presidente, Sr. Re-:
lator, Sr"s e Srs. Senadores, solicito ao.s meus nobres Pares que façam prevalecer a nossa emenda
como se encontra, que foi acolhida e aprovada pelo
nobre Relator, Senador Gilberto Miranda. .. ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a .
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Só o
autor do destaque pode falar na oportunidade, porque o encaminhamento da votação já foi encerrado.
Por isso, concedemos a palavra ao SenadÕr Valmir
Campelo, como autor da emenda. ·Se quebrannos
essa regra, vamos delongar demais a votação.
O SR. VALMIR CAMPELO- Quero apenas
complementar, Sr. Presidente, dizendo que é exata' mente para se encaminhar ao Juizado de Pequenas
Causas, numa tramitação mais rápida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Presidência esclarece que a Emenda n" 61, do Senador ·
Valmir Campelo, foi acolhida integralmente pela Comissão Especial e acrescenta "termos circunstanciados" ao
Substitutivo que foi aprovado. O Senador Romeu Tuma
quer rejeitar a emenda exatamente para rejeitar a ex·pressão e, assim, voltarmos ao texto Substitutivo.
É exatamente isso que está sendo votado. ·
O SR. VALMIR CAMPELO- Só para dizer que
a minha emenda foi integralmente acolhida pelo Relator e pela Comissão Especial.
'·
O SR. PR,ESIDENTE (Renan Calheiros}- Acabei de dizer isso.
· .. ·
O SR. ROMEU TUMA.,;. Sr. Presidente, peço a
palavra para um ·pequeno esclarecimento, já •que
sou autor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Rerian Calheiros}.-Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, ·
para pequeno esclarecimento.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como aprecio as autoridades judiciárias que o próprio Senador Valmir
Campelo enumerou, gostaria de também citar o Professor José Afonso, Secretário de Segurança .de
São Paulo, citado por vários juristas como um gran; ·
de constitucionalista, que diz que autoridade policial
é o delegado de polfcia, e baixou uma portaria nesse
sentido. São conflitantes realmente as idéias, porque
se quer dar velocidade ao Juizado de Pequenas
Causas. Eu também concordo com isso, mas não é
impeditivo que 5e faça um relatório.
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Então, creio que deve ser reijeiláda a emenda

do Senador Valmir Campelo, mantendo o texto origi-

oaJ. É

do que procuro convencer o Sr. Relator e os

Srs. Senadores.
.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con-

~

a palavra ao nobre Senador José Fogaça,
Lfder do PMDB.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente , agradeço a V. Ex" e à Liderança do PMDB por me autorilill" a falar em seu nome.
Trago uma posição de apoio ao que o Relator
acaba de emitir. Parece-me claro que a intenção do
Relator, Senador Gilberto Miranda, ao acolher a
emenda do Senador Valmir Campelo, que também é
de (!linha autoria e do Senador Lúcio Alcântara nós também subscrevemos emendas com o mesmo
icooo -, é dar rapidez, eficácia e efetividade ao novo
Código de Trânsito. O espírito do Código de Trânsito
ji suprimir toda a burocracia desnecessária, entrava~ da Justiça, entravadora do sistema punitivo.
·
De~ modo que, se mantivermos a expressão
'rterrnos circunstanciados", a polícia ostensiva faz o
boletim de ocorrência, relata em termos circunstanjliados e vai direto ao Juizado de Pequenas Causas.
Com isso, dá-'Se uma celeridade ao processo e uma
ellcácia punitiva ·enorme, sem nenhum demérito ou
!~aPreciação do papel do policial cMI, que é da maior
Importância, mas tem a sua parte. Aqui estamos !ralando da polfcia ostensiva, das Polícias Militares ou
da Polícia Rodoviária.
Sr. Presidente, neste momento, faço essa ar'
gumentação para mostrar o quanto é importante
manter o texto do Relator, ou seja, rejeitar a emenda
do Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - PasjlaiTlOS à votação da Emenda n• 61. O parecer do
Relator é favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
jxmnanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
CQII10

é a seguinte a emenda aprovada:
EMENDAN°61
Dê-se ao Inciso IV, do art. 23, a seguinte redação:
"Art. 23. ···················----··-·········-··-·
IV - "elaborar e encaminhar aos órgãos competentes os boletins de ocorrência e
termos circunstanciados. relativos aos acidentes de trânsito".
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Presidência esclarece ao Plenário que foi aprovado
requerimento de destaque para votação em separa- •
do da Emenda n• 60, de parecer contrário, que, por
versar sobre o mesmo dispositivo, implicou o d.estaque automático da Emenda n• 65, de parecer favorável, bem como das Emendas n"s 57, 58, 59 e 207,
de parecer contrário.
Esciareoe, ainda, que o parecer sobre a Emenda n• 65 foi favorável e~ portanto, tem a preferência
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação a Emenda no 60.
A Presidência concede a palavra ao nobre Relator, Senador Gilberto Miranda
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essa é uma
emenda do Senador !ris Rezende.
A Relataria rejeita a emenda pelo fato de a Po' Jícia Militar não ter sequer talonário próprio para poder multar. Através do Código, estamos descentralizando totalmente as ações, repassando-as ao Muni·
cípio.
No caso, o Município que não tiver condições
pode fazer convênio com o Estado, com a Policia
Militar e, conseqüentemente, fazer a autuação. Nesse caso, em que temos um Município emitindo multa
e uma polícia militar também, para onde a Polícia
Militar vai mandar ess;1s multas se não tiver um convênio ou um acerto entre Município e Estado?
Por isso, somos contrários a que a Policia Militar exerça o mesmo poder de multa do Município,
quando estamos concentrando tudo no Município.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer do Relator é pela rejeição da emenda
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-sE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, no
relatório, quando o Senador Gilberto Miranda emite
o parecer sobre a Emenda n• 207, diz o seguinte:
"Pela mesma motivação adotada por esta Relataria
para justificar a inviabilidade de se acolherem as
emendas
8, 29 e 65, coerentemente, sugerimos
o não acatamento da Emenda n• 207".

n°s

Com relação à Emenda n• 65, o parecer é favorável: 'O objetivo dessa emenda é acrescentar parágrafo ao art. 23 do Substitutivo, no sentido de fixar
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a emissão de editais, etc. Sugerimos o acolhimento
da emenda".
No entanto, no parecer sobre a Emenda n•
207, é citadQ o· argumento para justificar a inviabilidade de se aColherem as Emendas n•s 8, 29 e 75.
Há uma contradição. Eu gostaria de saber, primeiro,
qual a emenda que está em votação. Se é a Emenda n• 65, qual o parecer da Relataria?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Estamos votando ·a emenda n• 60; posteriormente, vamos votar a Emenda n• 65. Se aprovada a Emenda
n• 60, fica prejudiCa. a Emenda n• 207.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - V. Ex" disse que a Emenda de n• 65 tinha prioridade.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Se acolhida a
Emenda n• 65, fica prejudicada a Emenda n• 207.
-O SR. PRESIDENTE (Renan Cal!\eiros)- Mas
não houve requeiimer\to de preferênda. Primeiro vamos votar a Emenda·n• 60. Essa á dQvida do Senador José Eduardo Outra.
Em sendó aprovada a Emenda de n• 60, ficam
prejudicaaas as Emendas de n•· 57, 58, 59 e 207,
porque são incompatíveis, têm parecer contrário.
O SR. RAME.Z TEBET - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ·ao Senador Ramez Tebet, por delegação do Lfder. : · · · ·
· ·
Portanto, coiloodo a palavra a v. Ex" como Líder do PMDa ·· · ·
·
O SR. RAMEZ TEBET (PMD&MS. Como Líder:) - Sr. Presidente,- Sr"s e Srs Senadores, leio o
caput do art. 23 para entender à emenda:

"Art: 23'6ompete aos ór9ãos de polícia
• ost~nsiva .d~· trânsito do~ 'Estados e do Dis. trilo Federal.~
... ·. ·
. ..
Passo à leitura da emenda:
"III -executar a fiscalização de trânsito
complementàr à dos órgãos executivos de
trâns~o urbano e rodoviário, aplicando as
' · ' medidas administrativas- cabíveis às infraçõ.. • ·es que autuaram."
·" ··
. Sr~ President~. 'sr. Relator, Í1ão vejo nimhuma
incoiriJ:íatibilidade nessa emenda com o caput do
art. 23. Ouvi do nobre Relator a afirmativa de que o
objetivo do Código Nacional do Trâns~o realmente é
o de· municipalizar. No entanto, caput do art. 23
dispõe que compete à polícia ostensiva dos Estados
e do Qistrito Federal. Que competência é essa?
.. ·· Diz a emenda n• 60, de autoria do Senador lris
Rezende:

o
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"III -executar a fiscalização de trânsi-.•
to, complementar à dos órgãos executivos.·. .
Positivamente, não enxergo nenhuma incom- •
patibilidade. louvo, sim, porque é uma oportunidade
que tenho, o trabalho da Comissão, notadamente do
Relator, de querer municipalizar a questão do trânsi- ·
to. Na prática, isso é diffcil. A meu ver, vamos sofrer
muito, porque somos cinco mil e tantos municípios; a ·
maioria vai ter mesmo que firmar convênio. Mas não'
é o caso. Rco na emenda.
Eu gostaria de obter maiores esclarecimentos
com relação ao tópico dessa emenda, saber o porquê da sua rejeição, a fim de que eu possa votar.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Pe~e-me V. Ex" ·
um apE!rte?
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte a ·

v. exa.

·-"

O Sr. EpHacio Cafeteira - Nobre Senador,·t<i- •·
mos três instâncias que exercem a fiscalização,:\
• cada uma na área de sua influência Claro que a po"":
lícia do Estado não pode atuar contra a vontade da
Prefeitura, senão teremos duas instâncias fiscalizan-•"
do e multando.
•·•
O SR. RAMEZ TEBET- Esse fato é do meU·•
conhecimento, Senador.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Da maneira como •
está e como o Relator colocou, necessário se toma;·
para a entrada da Polícia, que haja um convênio. •
Não é função da Polícia Militar assumir o batalhão '
de trâns~o. Quando fui Governador, o batalhão de:.·
tránsito do meu Estado tinha autorização do Governo para exercer tais poderes. A Polícia não pode: ·
aluar contra a vontade do Governo.
O SR. RAMEZ TEBET- O meu objetivo é es-•·:
clarecer. Estou prestando atenção ao caplit do· artigo ·que não fez referência ao Município. Diz o caput:. · •·
"Compete aos órgãos da pólíCia ostén: •
siva de trânsito dos Estados... • ·
·
N-ão há, portanto, referência alguma aos Municfpios.
O SR. PRESIDENTE (Rerian Calheiros) -Para
que possamos avançar no processo de votação, so- '
licito que somente os autores de requerimentos e o _
Relator se pronunciem. Concedemos palavra aos
Senadores Ramez Tebet e José Fogaça, por delil-'' .
gação do Lfder, mas, por essa concessão, convivemos também com os apartes. Lamentavelmente,
não podemos fazer concessões dessa ordem; caso
contrário não concluiremos o processo de votação .
O SR. GILBERTO MIRANDA -A explicação é
simples.

a

OQ602

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1996

.
Senador Ramez Tebet, a Polfcia Militar policia,
não fiscaliza. Se realmente conseguir policiar nos
Estados já terá atividades demais. A fiscalização é
algo completamente diferente. Há o exemplo tfpico
do Municfpio de São Paulo, que, através de um convênio entre Prefeitura e Estado, frscaliza, não pofrcia.
No caso, a Polfcia Militar só policia. Não daremos ao
que fiscaliza o poder de polfcia e ao que policia o
poder de fiscalizar. Era essa a explicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer do Relator é, portanto, pela rejeição da
Emenda n• 60.
·
Em votação o parecer.
Os l;lrs. Senadores que o aprovam queiram
pennan!)Cer sentados. (Pausa.)
_Aprovado o parecer.
Vamos repetir o processo de votação.
O parecer do Relator, Senador Gilberto Miranda, é contrário, é pela rejeição da emenda. O que
está sendo votado é a emenda. Portanto, quem qui·
ser rejeitar a emenda terá que se levantar.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDAN°60

"JI.rt. 23- ·············--·'--·'·-·--······-...
1- ····················--·-····--···-··-··-··-···

III - Executar fiscalização de trânsito,
complementar à dos órgãos executivos de
trânsito urbano e rodoviário, aplicando as
medidas administrativas cabíveis às infrações que autuar.
§ 22 Havendo ou não o convênio a que
se refere o Artigo 25, o Auto de lnfração lavrado pelo policial militar será remetido ao
órgão competente em razão da natureza da
infração."
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vamos passar agora à votação da Emenda n• 65, que
tem parecer favorável.
Solicito ao Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cunha Uma, que proceda à leitura
da emenda.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Emenda n°
65.
Art. 23: Acrescente-se o seguinte § 2 2 , transformando-se o aluai parágrafo único em primeiro.
"§ 2": Compete aos Corpos tle Bombeiros Militares a prevenção, o combate a in-

cêndio, o resgafe e o atendimento pré-hospitalar às vftimas, nas vias tenrestres, bem
como exercer a fiscalização especifica,;
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Emenda n• 65 é de autoria do Senador José Roberto
Arruda, que foi acolhida integralmente pela Comissão Especial.
Consutto o nobre Relator se deseja mantê-la.
O SR. RELATOR '(Gilberto "Miranda) -O parecer é favorável à emenda.
O. SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer é favorável à Emenda n• 65, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, lida pelo Senador Ronaldo Cunha Uma.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, se
possível, eu gostaria de um esclarecimento do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra, para um esclarecimento, ao nobre
1 Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. o texto do §2", proposto, estabelece que •compete ao Corpo de Bombeiros Militares a prevenção, o combate a incêndio, o resgate
e o atendimento pré-hospitalar às vrtimas nas vias
terrestres, bem como exercer a fiscalização especffi-

ca•.
Farei uma indagação ao orador: se alguém
precisar de socorro, não compete a ninguém fazêlo? Ou seja, essas atividades descritas aqui ficam
como competência do Corpo de Bombeiros, significando que quem não é do Corpo de Bombeiros não
tem competência para socorrer? Entendo dessa forma.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Não, ela não
exclui outras. Compete ao Corpo de Bombeiros, mas
ela não exclui, tanto que qualquer um que cometer
um atropelamento e fugir, não prestar socorro à vitima, terá um acréscimo na pena Preferencialmente,
compete ao Corpo de Bombeiros.
O SR. GERALDO MELO - Sim, Sr. Senador,
mas não está escrito assim. Nós estamos dizendo
· que compete ·ao Corpo de Bombeiros .•.
O SR. GILBERTO MIRANDA- A prevenção, o
combate a incêndio, o resgate e o atendimento préhospitalar às vítimas. Preferencialmente.
O SR. GERALDO MELO - Mas ninguém.pode
se recusar. Acredito que não é necessário dizer que
alguém é competente para fazer isso, porque todos
são obrigados. Eu pediria apenas um esclarecimento e encerraria a minha intervenção.
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O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador, sabe
V. Ex" que o Corpo de Bombeiros, no caso, recebe
treinamento apropriado. Tanto que quando uma pessoa sofre um- acidente e tem um traumatismo, por
menor que seja, em uma vértebra, se ela é mal preparada, mal colocada, pode ficar aleijada. Por isso,
em casos como esses, damos a tarefa, preferencialmente, ao Corpo de Bombeiros, o que não significa
que uma outra pessoa não possa prestar assistência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação a Emenda n• 65, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. Rcam, portanto, prejudicadas as
Emendas n"s 57, 58, 59 e 207, de parecer contrário.

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA65
Acrescente-se o seguinte parágrafo 2•, transformando;.se o atual parágrafo único em 1°:
"Art. 23. ·············--····-··-················..--·
§_ 22 Compete aos Corpos de Bombeiros Milita_res a prevenção o combate a incêndio, o resgate e o atendimento pré-hospitalar às vftimas, nas vias terrestres, bem
como exercer a fiscalização especifica.•
•.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação a Emenda no 79, de parecer favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Cunha Uma.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Emenda
Modificativa n• 79.
Oê-sé ào parágrafo único do art. 67 do Projeto
de Lei da Câmara n• 73194 a seguinte redação:

"Parágrafo único. O Contran e os ·Municípios, nos níveis de suas competências,
assim como os Estados e o Distrito Federal,
em caráter concorrente, estabelecerão. os
procedimentos adequados para o ·atendimento do disposto neste artigo. •
O autor da emenda á o Senador Esperidião
Amin.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Emenda n• 79, do Senador Esperidião Amin, acolhida integralmente, foi lida pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-5E. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
parece-me que havia um requerimento de preferência do Senador José Roberto Arruda para a Emenda
n• 80. Por isso, solicito esclarecimento da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Ainda não chegamos na Emenda n• 80, mas vamos
chegar.
De fato, há sobre a mesa um requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Trata-se de
preferência da Emenda n• 80 sobre a Emenda no 79.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, o requerimento de inversão de pauta é exata'mente. para que possamos discutir a Emenda n• 80,
antes da Emenda n• 79.
·
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Lamentavelmente, teria que haver um requerimento de
preferência (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
!,)r. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ronaldo Cunha lima.
É lido e aprovado o.seguinte

REQUERIMENTO N• 868, DE 1996
.

-"-{-_

....

Senhor Presidente,
·Nos termos do art. 311 , alínea b, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a Emenda n• 80,
ao substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n•
73/94,a fim deservotadaantes da de n• 79.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Sérgio Machado, Lfder do PSDB. · •
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Passamos, portanto, em função da preferência solicitada
pelo requerimento do Senador Sérgio Machado, e
. ...
aprovada, à votação da Emenda n• 80, .
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda, autor da emenda, para encaminhar a vota.
.
.. . . .
ção.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a idéia básica é que sé restabeleça, na redação, o mesmo que existe em todo o Código de
Trânsito Brasileiro, inclusive no seu art. 5°, numa seqüência que é a lógica. Ou seja: a União, os Esta-
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dos, os Municípios e o Distrito Féderal, que não estava incluído especificamente.
Eu pediria a aquiescência do Relator para esse
detalhe, que-aparentemente é simples. Se for colocado da outra maneira, poder-se-á ter a interpretação de que, no caso especffico da legislação ambiental, se desejava inverter a ordem de prioridade
da legislação.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros} - Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Uma.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, permito-me colocar algumas_ resistências às argumentações oferecidas pelo
autor cfl! emenda. No instante em que inverte a posição; mesmo estabelecendo o caráter concorrente, S.
Ex" reduz - gradativa e potencialmente - a competência dos municípios, o que me faz entender que ao
Relator assiste razão no instante em que mantém a
hierarquià da competência. Colocando o Contran, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios em caráter concorrente, o Município fica em situação de inferioridade, e a tese que eu e o Relator defendemos é
a de manter a posição de prestígio do Município.
Não sou contra a inclusão do Distrito Federal,
mas sou contra a hierarquiZação que coloca o Município em úttimo lugar.
O SR. GILBERTO MIRANDA - O Relator é
contrário ao destaque dado à Emenda n° 80. O Relator fica com a Emenda n• 79.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Estamos votando a Emenda n• 80, cuja preferência, solicitada pelo Senador Sérgio Machado, foi aprovada.
O parecer do Relator, se entendo, é contrário à
Emenda n• 80.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Não
há encaminhamento nesta fase, lamentavelmente.
O parecer do Relator é, portanto, contrário à
Emenda n• 80.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra a V. Ex", como Líder, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou falar muito rapidamente. Considero a argumentação do Senador Ronaldo Cunha Lima válida.
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Aliás, em toda a nossa atuação no Código de Trânsito trabalhamos pela municipalização, o que parece
correto.
Naqueles casos em que o Código de Trânsito
Brasileiro diz que Estados, Municípios e União vão
trabalhar concorrentemente, ele estabeleceu uma lógica, que está clara no art. 5°. Constam do art. 5° a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municf.
pios, nesta ordem.
Sempre que no Código de Trânsito há atuação
concorrente, é obedecida a ordem da forma da legislação. Se apenas num caso, o da legislação ambiental, fizéssemos a inversão, isso poderia gerar uma
interpretação equivocada, que não é a que o Relator
deseja O Relator desejou e conseguiu, em todo o
Código Nacional de Trânsito, a descentralização e a
municipaliZação. Nos casos, entretanto, em que há a
atuação concorrente, ela deve ser redigida na forma
original do art. SO. Portanto, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Do contrário, poderíamos ex' trair uma interpretação que não é a que deseja o Relator.
Em nenhum outro parágrafo desse Código
estão citados "MunicTpios e Estados", no mesmo
item, invertidamente. Portanto, não há por que,
[lesse caso específico da legislação ambiental, invertê-lo.
Apenas para citar um caso prático, eu lembraria a poluição na cidade de São Paulo. A Secretaria
do Meio Ambiente do Governo do Estado propugnou
por uma experiência importante, em que carros de
placas pares circulassem num dia e carros de placas
ímpares, em outro. Esse é um caso específico em
que o Estado a,tuou numa legislação ambiental, num
problema que, teoricamente, poderia ser entendido
como municipal, mas a experiência e a atuação de
V. Ex" foram importantes. Então, raciocino da se-,
guinte fomna: nos casos em que o Código admite a
atuação concorrente, que essa atuação esteja citada
na ordem direta da importância dos níveis de Governo. Nos casos em que não houver atuação concorrente, é claro que todos nós defenderemos a total
descentralização e a municipalização. Isso me parece importante até para não ser um ponto de incoerência, ainda que redacional, num Código que está
claramente descentralizando.
Muito obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador José
Roberto Arruda, com a sua permissão, V. Ex" afirma
que, em nenhum momento, no Código de Trânsito,
começamos com o Município. Não é verdade. Se V.
Ex" observar o art. 105, § 4°, V. Ex" verá:
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e,

"Cabe aos Municipios
concorrentemente,
aos Estados, organizar e prestar..• •
Realmente, não é verdade. O Código menciona aquilo que. foi a filosofia do artigo; portanto, ele é
referido no inicio.
Se o Estado resolve adotar esse sistema de revezamento entre as placas dos carros pares e ímpares, creio que, independentemente dos partidos, os
Estados e Municfpios têm que conversar. A cidade
do Rio de Janeiro está dentro do Estado do Rio de
Janeiro; a cidade de São Paulo, sozinha, é maior do
que muitos Estados.
Dessa forma, estamos descentralizando, e a
afirmação pe V. Ex" não é verdadeira.
Era o esclarecimento que queria fazer a V. Ex".
_O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Josaphat
Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, apenas para prestar um esclarecimento e pedir a atenção do autor da emenda
e do nobre Relator. Está-se colocando o problema
em termos de- Município ou não. É preciso atentar
em que a emenda se dirige ao ar!. õl, que estabelece a regra geral: "Nenhum veiculo poderá transitar
sem atender às normas gerais estabelecidas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente". A emenda sê'
refere à particularidade da competência concorrente,
que diz apenas: ·o Contran, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios, nos rifveis de sua competência e em caráter concorrente, estabelecerão os
procedimentos adequados para o atendimento do
disposto nesse artigo•. Parece que a emenda deve
ser.atendida, porque, na competência concorrente,
deve-se atender à regra geral. O que foi estabeleci~
do pela União afasta o que, porventura, couber aos
Estados e Municípios. Então, em primeiro lugar, a
referência é o Contran. É o que parece da lógica do
sistema federatiVo.
·
·
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden_.
te, peço a pala~ como Lfder.
·
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra ao Senador Êpitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi com atenção até o
moffil!ntO do pronunciamento do Senador Josaphat
Marinho e voHo à mesma tecla: toda politica de tránsito é feita para que o maior interessado seja aquele
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que terá prioridade na fiscalização. Portanto, a competência da União termina onde acaba a rodovia federal. A União não pode fiscalizar dentro do Municí- •
pio, nem dentro de um Estado. Ela é soberana nas
rodovias federais, nas BR.
O Municfpio - e aí entendo por que o ilustre
Relator referiu-se anteriormente ao Município - é o
responsável pelas vias por ele preparadas. E, com a
sua autonomia municipal, estabelece até as prioridades. Ele pode impedir, por exemplo, que em determinada rua seja proibido transitar de motócicleta,
porque há um hospital. Dessa forma, como o Estado
vai proibir o trânsito de motocicletas se quem sinaliza é o Municfpio? O Município sabe da necessidade
dos seus munfcipes. A competência prioritária é do
Municfpio; é ele que tem que dar boa condição de
vida aos seus habitantes.
Entendo a argumentação do nobre Senador
José Roberto Arruda, porque S. Ex" é de Brasma e,
aqui, não há dfferença entre Município e Estado,
• nem existe prefeito. Em Brasma, o Governador e o
Prefeito são a mesma pessoa.
Portanto, a palavra Município pode até parecer
menor. Brasma lutou muito pára ter um governador;
antes, havia um Prefeito. No fundo, os dois têm a
mesma competência, tanto o prefeito de antes como
o Governador de hoje.
Nobre Senador José Roberto Arruda, nós ou·tros, Senadores, provenientes de regiões· em que
existem Estados e Municipios, entendemos que há
necessidade de ·se manter a prioridade para que
haja realmente autonomia ·do Mun.icfpio, a fim de
que o Prétefto de Ouro Preto, por exemplo, possa
determinar que um vefculo de tantas toneladas não
pode trafegar ria cidade, e· não o Estado de Minas
Gerais ou a União· o profbam: O prefeito, que está
mais perto do problema, é que tem prioridade. .. ._:, ·· ·
· É essa a manifestação· cio meu· Paitido; Sr.
Presidente.
· ·
· ·
• ·
Multo obrigado.
·O SR. PRESIDENTE '(Renan Calheiros)-' A
Presidência lamentavelmente não tem mais como
conceder a palavra ao· nobre Senador José Roberto
Arruda, que a está solicitando.'· · ·
• • · • ..
Porém, em favor de um melhor~Jarecimento,
gostarfamos de dizer que a emenda foi acolhida parcialmente, na forma de · um parecer favorável à
Emenda n• 79, e .será votada Jogo a seguir, antes
mesmo de interrompermos o processo de votação,
que esperamos fazê-lo às 13h30min•.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela Uderança do PT.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V.
tem a palavra, como Lfder do PT, por delegação
do Uder José Eduardo Outra.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, nesse caso, o Senador José Roberto Arruda tem uma proposição que é justamente compatrvel com a Constituição.
O art. 23 da Constituição Federal diz que:
E~

•Art. 23. É competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municfpios:
IV - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; ..
Enquanto o art. 24, oom clareza, diz:
•Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar ooncorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e cqntrole da poluição;•
Portanto, cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar.
Em relação ao episódio recente do Estado de
São Paulo, cabe ao Governo estadual legislar, mas
cabe à Prefeitura, concorrentemente, ajudar na direção daquilo que foi objeto da legislação.
Por essa razão; quando o Senador José Roberto Arruda propõe que o "Contran dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos níveis de sua
competência, em caráter concorrente, estabelecerão
os procedimentos adequados para o atendimento no
disposto deste artigo", significa justamente que poderá o Município estar coordenando esforços, oolaborando concorrentemente com aquilo que o Estado, conforme explicita a Constituição, deve legislar.
Acredito, .sr. Presidente, que nesse caso cabe
razão ao Senador José Roberto Arruda. Esclareço
que a Proposiçã_o n• 79 tem um outro sentido, que
conflrta com t!sse. Não foi exatamente acatado na
Emenda n• 79 o que está nesta Emenda n• 80, do
Senador José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação a Emenda n• 80, de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
O parecer do Senador Gilberto Miranda é contrário à emenda.
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Chamo a atenção dos Srs. Líderes para que
possamos votar e encenar a sessão. É importante
que os Lfderes sentem para que se lhes possa aco-.
lher a manifestação.
Em votação a emenda, com parecer con!rário
do Relator.
·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDAN2 80

O parágrafo único do art. 67 passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo Único. O Contran, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nos
níveis de suas competências, e em caráter
concorrente, estabelec.,rão os procedimentos adequados para o atendimento do disposto neste artigo."
·
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vaise passar, agora, à vo)ação da úHima emenda.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem
a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero declarar que votei favoravelmente à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Ata registrará o voto favorável do nobre Senador Josaphat Marinho, bem como dos nobres Senadores
Eduardo Suplicy e José Eduardo Outra.
Em votação a Emenda n• 79, última emenda a ser votada. A emenda tem parecer favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que foi
aprovado o requerimento de destaque, para a votação em separado, da Emenda n• 79. Esclarece ainda que o parecer sobre a Emenda n• 80 é tàvorável,
nos termos da redação da Emenda n• 79, que tem
preferência regimental.
Em votação a Emenda n• 79, que tem parecer
favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovada, com votos contrários do Senador
Eduardo Suplicy, José Eduardo OUtra e José Roberto Arruda.

É a seguinte a emenda aprovada:
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EMENDAN2 79
Dê-se ao Parágrafo punico do Art 67 do Projeto de Lei da Gâmara n• 73/94 a seguinte redação:
Parágrafo único. o Contran e os Municípios, nos níveis de suas competências, assim como os Estados e o Distrito Federal,
em caráter concorrente, estabelecerão os
procedimentos adequados para o atendimento do disposto neste artigo.

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem
a palavra o nobre Senador.
-O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, votei contrariamente à emenda para ser. coerente com
o voto anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Senador Josaphat Marinho, a Ata registrará a declaração de voto de V. Ex".
A Presidência convoca sessão extraordinária,
para a continuidade da votação, a realizar-se na
quarta-feira, dia 11 de setembro, às 1Oh.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 864,
de 1996, lido no Expediente, de autoria da Senadora
Benedita da Silva e de outros Senadores. S. Ex" so-.
licita que o tempo destinado aos oradores do expediente da sessão do dia 04 de setembro próximo,
conforme Requerimento n• 787/96, seja transtoimado em sessão especial na mesma data, dedicada a
homenagear os atletas ·paraolímpicos que participaram dos Jo_gos Paraolímpicos de Atlanta.
Em votação o requerimento. ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Presidência fixa para às 11 h30min do dia 04
de setembro próximo sessão especial, cujo requerimento acaba de ser aprovado.
O SR. PRÉSIDENTE (Renan Calheiros) - Os
Srs. Senadores Odacir Soares e Emandes Amorim
enviaram discursos à Mesa para serem publicados
na forma do disposto no art 203 do Regimento lnterno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dias atrás, pronunciei-me sobre o programa "Brasil em Ação", recente-
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mente anunciado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Dentre os 42 projetas que o integram, desta-·
quei, por se revestir de suma importância para Rondônia e para todo o Norte do Pafs, o projeto "Gás
Natural de Urucu", cujo objetivo é produzir 4 milhões
de m/dia, para viabilizar a produção de energia a
custos reduzidos na região amazónica, até 1998.
Hoje, após ter eompulsado·o "Estudo sobre o
aproveitamento do gás de Urucu•, que o Dr. Fernando Manoel Fernandes da Fonseca, Diretor do Departamento Regional da Eletronorte de Rondônia, teve
a gentileza de me encaminhar, entendi ensejada a
oportunidade de comentar esse valioso documento.
E isso se toma tanto mais oportuno, quanto se
sabe que a viagem recente que fez a Manaus e a
outras paragens do Norte do Pafs o Senhor Presidente da República teve como motivação especifica
o anúncio dos investimentos da ordem de R$ 2,2 bi- .
lhões na Amazônia, sendo o maior destes, o referen.
te ao' aproveitamento do gás de Urucu eStimado
em
R$ 1.635.800,00 (um bilhão seiscentos e trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais).
Sem pretender esmiuçar o estudo já referido,
buscarei neste pronunciamento, sublinhar o mérito
desse trabalho proativo, cuja elaboração contou com
a paroeria da Secretaria Nacional de Energia, da Petrobrás, da Eletrobrás e da Eletronorte. Dele procurarei, .igualmente, extrair e destacar as informações
que melhor favoreçam a avaliação do projeto Urucu
e a avaliação de seu inquestionável alcance.
A Betrobrás, Petrobrás e Eletronorte, sob a
coordenação do Ministério de Mina$ e Energia, vinha desenvolvendo, desde 1991 estudos voltados
para o aproveitàmento das reservas de gás natural
da ·Bacia Amazónica, visando à geração de energia
elétrica para OS·sistemas Manaus, Acre e Rondônia.
Apesar do imenso potencial hfdrico da Região
Norte e do know-how acumulado no setor de construção de hidrelétricas na Amazônia, o emp(ego d?
gás natural da região, na produção de energia elétrica, conforme notado pelos autores do estudo em referêheia vem se revelando competitivo e atraente
sob o prlsma económico.
··
·

'

Com efeito, tais estudos coheiufdos, há já algum
tsmpo, apontam o gás natural da Bacta Amazónica
como alternativa viável e até mais barata de geração e
de suprimento de energia elétrica, não apenaS para
Ronclõnia, mas, rgUalmente, pam o Amazonas e o Acre.
Para que esse aproveitamento seja viabilizado,
deverão ser construídas usinas ténnicas e ciclo
combinado (turbinas a vapor e turbinas a gás) de
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maneira modulada, até atingir as potências finais do
projeto.
A expansão prevê, inicialmente, para o período
de 199612009;-a instalação de 1.100 MW, em Porto
Velho, e 1200 MN em Manaus.
Construídas que torem, as usinas em Porto Velho, estará assegurado o atendimento a todo o Estado de Rondônia, e ao Estado do Acre, através de linhas de transmissão.
A alternativa de expansão com termelétricas,
adotada no estudo de que nos estamos ocupando,
apresenta conteúdo energético maior que a a~emati
va do setor elétrico. Esta última visa ao atendimento
da demanda de energia até 2004. Já a alternativa de
geração a gás natural projeta a proposta de atendimento à demanda energética de 1996 até o ano
2010. .
.
O Plano de Expansão da Eletronorte prevê
para o período de 199612000, o suprimento energético mediante a implantação de termelétricas a combuslfvel lfguido. Por essa razão, não foi programada
a construção de hidrelétri(AiS_n_a regi~o, j)ara. o p~río
do de 1996/2010.
Por outro lado, as termelétricas a combustível,
anteriormente citàdas, foram concebidas para substituir todo o paique térmico existente, de sorte que,
juntamente com as aluais hidrelétricas em operação
(Balbina/Manaus e SamueVPorto Velho), possam
constituir o sistema hidrotérmico de suprimento
energético até 201 O.
Não caberia, nos limites deste pronunciamento,
alongar-me mais do que já o fiz, na descrição de outros dados técnicos colhidos nos estudos que vimos
comentando.
O que me parece da maior relevância é destacar que todos esses dados, assim como todas as
conclusões que eles ensejaram, convergem para a
viabilidade e atratividade econômica do aproveitamento do gás natural da Bacia Amazónica, para o
··
suprimento energético da região.
Tais conclusões, Sr. Presidente, permitem-nos
antever, para Rondônia e para toda a região Amazónica, a superação de· suas carências energéticas,
que, somadas à -insuficiência de sua malha viária,
sempre constituíram obstáculos crônicos às tentativas de aceleração de seu desenvolvimento.
O elenco de investimentos enfeixados nos projetes de pavimentação da BR-174, de utilização de
gás natural de Urucu, da Hidrovia do Madeira, da recuperação da BR-364/163, da linha de transmissão
de TUCURUÍ e de outros mais, suscita-nos a irreprimível, embora cautelosa esperança, de que uma e!"
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promissora de expansão de desenv.;lvimento entreabre-se para o Norte e, a partir do Norte, para
todo Brasil.
Para que tal esperança não se converta em
frustração, disponho-me, Sr. Presidente, a exercer,
ao lado dos parlamentares que compõem a baneada
do Norle e do Centro-Oeste, uma vigilância constante sobre o Executivo, estimulando-o, é verdade, a levar a cabo os empreendimentos compreendidos no
plano 'Brasil em Ação', mas também, dele cobrando, sempre que neceSsário, o cumprimento dos
compromissos com a região.
Para concluir, Sr. Presidente, expresso meus
votos de congratulações dirigidos à Eletronorle, Eletrobrás, Petrobrás e a Secretaria Nacional de Energia, cujes estudos tomaram viáveis os empreendimentos aqui descritos e comentados.
É o que penso, Sr. Presidente
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO)
Sr.Presidente, Sr"s e-Srs. Senadores, querp chamar
à atenção dos nobres pares para trechos important~_ct_a_ correspondência que..receb~ em-meu- gabinete, com artigo intitulado 'Os Amazônidas merecem
mais respeito', publicado pela SOPREN - Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Cu~
rais da Amazônia. Quero enfatizar que a SOPREN é
uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos que atua
desde 1968 e o seu presidente, o Dr. Camillo Vianna, médico conceituado no Estado do Pará, é também renomado ecologista, que defende, há cerca de
30 anos, a preservação e utilização racional dos recursos naturais da Amazônia.
Eis o artigo que ora passo a ler:
'Assistimos há poucos dias um grande
show de denúncias na televisão sobre a matança de animais e aves silvestres amazónicas, demonstração inequívoca de que o Brasil e seus agentes internos formadores de
.opinião pública, aceitaram como boa a proposta do G-7 e Comunidade Européia de
que a Amazônia deve ser preservada para
contemplatividade, como por exemplo ver
animais exóticos na floresta ou para garantir
a saúde do globo terrestre e por via de conseqüência, o bem viver dos povos ricos e
historicamente predadores de suas florestas
e meio ambiente. Em outras palavras, a
Amazônia deve continuar intocável, estagnada e até virgem para a felicidade dos povos ricos, ou segundo outros analistas e estudiosos da questão, a região deve ser mantida como reserva estratégica como fonte de
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riquezas para uso, quando necessário, dos
países ricos.
·
A denúncia espetaculannente promovida dá ensejo para realçar a gravidade da
questão amazónica, quando, mais uma vez,
deliberadamente, se demonstra que o homem amazônida não tem nenhum valor,
continua ignorado ou tratado como curiosidade, seja pela sua pobreza e rusticidade,
seja por confinas e crimes derivados de
causas exógenas, como exemplo, a incompetência e irresponsabilidade com que se
administra as políticas públicas voltadas
para <t floresta, a borracha, a pesca artesanal, entre outras de sua responsabilidade
_que atinge milhões de pessoas e autênticos
amazônidas.

É bom que se diga que não somos
contra a defesa e a preservação da fauna
amazónica, haja vista que somos responsáveis, entre outras ações no campo sócioambfental da região, da preservação da tartaruga.

,

A verdade é que, todos nós, autênticos
e sofridos amazônidas, estamos cansados
de presepada, de denúncias hipócritas e insensatas, de assistir permanentemente pessoas investidas de poder, administrarem órgãos públicos como coisa própria, pensando
apenas nos seus interesses.
Nós entendemos que qualquer ação do
governo deve prioritariamente estar voltada
para o bem-estar de todas as pessoas com
base numa economia que permita e encaraill p movimento ascendente para uma vida
melhor. Um dos papéis mais importantes de
um governo democrático-é o de provir a proteção básica aos pobres ou desafortunados.
Seres humanos são seres humanos. Devese ter respetto e preocupação pe_nnanente
com seu sofrimento pela fome, por outras
privações e por doenÇas: Por isso. é preciso
gue todas as pessoas que ocupam cargos
públicos se· conscientizem de que cada
membro da-· socieQ.ade;· independentemente
de sexo, raça ou origem étnica, .deve ter
acesso a uina ·vida gratificante e que haja
oportunidade económica para todos•. Num
projeto de sociedade ·justa, ninguém pode
ser deixado de fora sem .renda e ser condenado à inanição, à falta de teto e outras privações humilhantes. Na Amazônia esses di-
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reitos estão cada vez mais distantes e historicamente sendo desrespettados através de
um processo colonialista e endocolonialista
de saque e discriminação.
É preciso erradicar de vez do universo
da chamada intelectualidade técnii:a brasileira e dos áulicos que orbitam o poder, o vício da tutela e da superioridade, câncer de
comportamento que estabelece o desvio do
caminho correto, como esse projeto anti-social de preservação contemplativa da floresta amazónica, projeto que só interessa aos
ricos predadores ou ao enriquecimento do
currfculo e dos bolsos dos doutores e que
vem promovendo em progressão geométrica
a 13auperização da região como um todo. A
bem da verdade a intelectualidade técnica
do suVsudeste brasileiro que vem planejando para a AmazÔnia não conhece a região.
Para compreender a Amazônia é preciso primeiro conhecer o seu passado, coisa que
não interessa a essa castália, como bem
mostra a nossa história e a brutal realidade
contemporânea Um dos grandes problemas
da Amazônia, portanto, é o poder de uma gigantesca burocracia burra e compromissada, cujos líderes insistem no próprio direito
de definir, em nome da verdade superior, as
aspirações das pessoas em virtualmente todas as tarefas da vida.
.
.
Uma outra grande verdade que precisa
vir a tona: a Amazônia por estar estagnada
secularmente e por isso empobrecida e descapitalizada, não pode por si só sobreviver
na globalização em curso no Brasil, se não
puder contar com o apoio concreto do governo, o que não vem acontecendo e nem
tem perspectiva de acontecer. Qual a proposta do governo para desenvolver a Amazônia? Até agora ninguém sabe. Ninguém
viu. O que se vê é um faz de contas irresponsável, uma troca de gentilezas e honrarias entre os privilegiados e amparados pelo
poder e nada mais. O povo, a sociedade
,, continuam ignorados e cobaias de experiências insensatas e oportunistas. ··
Como não tiVeram competência até
agora para implantar um modelo competente de manuseio florestal, querem proibir na
marra a extração da madeira. Enquanto
isso, dão pennissão à Malásia para saquear
o no~o banco genético, destroem a nossa

00610

ANAIS DO SENADO FEDERAL

produção de borracha e levam a miséria absoluta todo o social produtivo ribeirinho. Que
brincadeira é essa?
-Data venla, é abusar muito da inteligência dos natiVos da região. É preciso ter
mais respeito para com o homem amazõnida e a Amazônia."
O artigo á!Spensa comentários. Feito por um eoclogista que conhece profundamente e trabalha pelo
bem estar da Amazônia.
Estamos analisando a Meãlda Provisória rf' 1.511.
Se todo o Pafs, na figura de Sua Excelência estão
realmente interessados na preservação e na defesa
da fauna -e da flora amazónica, debatam o assunto
com os Governadores, Senadores, Deputados, entidades civis, empresários e as categorias que possam representar a Amazônia, seu cidadão, sua gente. É o que estamos fazendo na Comissão mista que
analisa a MP 1511. Para que seja criada uma ·política realista, uma proposta que desenvolva a Amazônia, resp,eitando o homem amazõnida, sua fauna e
sua flora. E não se iludam, se o Pafs quer preservar,
é preciso que sejam alocados recursos para isso. Se
a nação quer as matas, florestas e animais preservados e sua l!.tilização racional, que os Estados que
compõem as outras regiões brasileiras destinem,
através do Tesouro Nacional, recursos aos Estados
da Amazônia. Pois se há um custo, esse deve ser
pago pelos mais ricos, e não pelos amazõnidas a
quem cabe a fome e a miséria, sem poder usar a
terra, sem poder plantar, sem poder criar ou usufruir
dos recursos naturais da região.
Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária de hoje, às 14h 30min, a seguinte:

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 87, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 788, de 1996)
Discussão, -em turno único, do Projeto de Resolução rf' 87, de 1996 (apresentado como conclusão do
Parecer n• 471, de 1996, da Comissão de Assuntos
Económicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesooro do Município de São Paulo LFTMSP, destinadas ao giro de sua dí'lrida mobiliária
vencfvel no segundo semestre de 1996.
(Em fase de recebimento de emendas até o dia
4-9-96, ou até o encerramento da discussão, nos
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tennos do art. 235, 11, f, combinado com o art. 348
do Regimento Interno)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO'
N° 76, DE 1996
(Em regime de urgência. nos tennos do
Requerimento rf' 848 de 1996)
Discussão, em tui"QO único; do Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de 1996 (apresentado como
conclusão do Parecer n• 459, de 1996, COmissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), que autoriza o despacho de tropa do Exército Brasileiro para o
exterior e a pennanência de forças militares estran'•
geiras em território nacional.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N° 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do
Recurso n• 5, de 1996)'
·
Votação, em turno único, do Porjeto de Lei do
Senado n• 29, de 1995, de autoria do Senador
Eduardo S1.:plicy e outros senhores Senadores, que
inStitui eleições diretas para os suplentes de candidatos ao Senado Federa, tendo
· Parecer &Ob n• 344, de 1996, da COmissão
-de COnstituição Jusatiça e Cidadania, contrário,
com voto, em separado, do Senador Jefferson Peres.
(Votação nominal, nos termos do Requerimento n• 861, de 1996)

-4REQUERIMENTO N°440, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
440, de 1996, i:lo Senador José Eduardo Outra, solicitando, nos termos do art 172, I, do Regimento lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara n• 13, de 1991-Complementar (n•
223190-Complementar, na Casa de origem), que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da COnstituição
Federal, e dá outras providências.
(Em virtude de adiamento)

-5REQUERIMENTO N• 751, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
751, de 1996, do Senador Antonio Garlos Magalhães,
solicitando, nos tennos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1996, de sua autoria, que proíbe as instituições financeiras beneficiárias de recursos oriundos do Programa de Estímulo
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à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Rnanceiro - PROER de demitir pessoal sem justa
causa e dá outras providências_

-&SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1994
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 52,
de 1994 (n• 2.161/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de processos judiciais findos, tendo
Parecer sob n• 443, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

-7REÕAÇÃO FINAL DAS EMENDAS DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 117, DE 1994
Discussão, em turno único, da · redação final
{apresentada pela Comissão Diretora corno conclusão
de seu P~recer n" 444, de 1996), das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 117, de 1994 (n•
4.151/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que aHera dispositivos do Decreto-Lei n• 22], de 28 de fevereiro de 1967.

-a-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 74, de 1995 (n• 3.838193, na Casa de origem), que inclui no Plano Nacional de Viação o trecho
que menciona, no Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob n• 148, de 1996, da Comissão
· .
·.
- de Serviços de Infra-Estrutura.
(Em virtude de adiamento)

:-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
. N" 145, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• í45, de 1995 (n• 121195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de D~nvolvimento, aprovadas por ocasião
das reuniõeS anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e
Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas
em Dacar, Senegal, no perfodo de 12 a 14 de
maio de 1992, tendo
•·Parecer favorável, sob n• 438, de 1996, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-10PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°30, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1996 (n• 181/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda ao artigo XVII (!) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
"lntelsat", de 20 de agosto de 1971, aprovada pela
XIX Reunião da Assembléia da Organização, em 26
de outubro de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n• 440, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-11PROJETO OE LEI DO SENADO N° 296, OE 1995
(lnciufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 309, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
•do Senado n• 296, de 1995, de autoria do Senador
Júlio Campos, que altera dispositivos da Lei n•
6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o
direito à participação em atividades de estágio,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador Lauro Campos, em substituição à Comissão de Educação.
{Em virtude de adiamento)
-12PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 1, DE 1996
Discussão em turno único, do. Projeto de Resolução n• 1, de 1996, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o depósito legal das publicações de que trata, tendo
Pareceres favoráveis, sob n•s 436 e 437, de
1996, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania; e
-Diretora•
-13PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 74, de 1996, que 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 corno dos complementos
da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado, tendo

006!2

ANAJS DO SENADO FEDERAL

Pareceres sot> n°s 405 e 448, de 1996, da Comissão
- de Assuntos Econômicos: 1° pronunciamento, favorável, nos termos do Projeto de Resolução n•
74, de 1996, corrtvoto contrário do Senador Esperidião Arnin; 2" pronunciamento {sobre a Emenda n•
1 de Plenário), pela rejeição.

-14PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 18, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 18, de
1995, de autoria do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que acrescenta § 13 ao art 14
da Çonstituição Federal, tendo
Parecer contrário, sob n• 739, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidàdania
(Em virtude de adiamento)

.

-15PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 57, DE 1995
Primeiro-dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de ·Emenda à Constituição n• 57, de
1995, de iniciativa do Senador Pedro Simon e outros
senhores Senadores, que altera dispositivos constitucionais relativos aos limites máximos de idade
para a nomeação de magistrados e ministros de trit>unais e para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral, tendo
Parecer favorável, sob n• 267, de 1996, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Em virtude de adiamento)
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-16PROJETO DE LEI DO SENADO N° 86, DE 1996
{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n• 642, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1996, de
autoria do Senador Joel de Hollanda, que concede
pensão especial aos dependentes das vftimas "do
tratamento de hemodiálise no Instituto de Doenças
Renais de Caruaru, no Estado de Pernambuco.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)

-17PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1996
{lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 637, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 88, de 1996, de
autoria do Senador Romero Jucá, que autoriza o Po-·
der EXecutivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
, de Alto Alegre, no F.stado de Roraima.
· (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

. -18PROJETO DE LEI DO SENADO N° 95, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 638, de 1996)
Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1996, de
autoria do Senador José Bonifácio, que autoriza o
Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal no Município de TOéélntinópolis, Estado do Tocantins e dá outras providências.
{Dependerdo de parecer da Conlssão de Ed ocação)
· O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 13h36min.)

Ata da 130ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 29 de agosto 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Renan Calheiros, Valmir Campelo e João Rocha.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Antonio Ca~os Magalhães - Antonio Ca~os
Valadares - Ademir Andrade -Artur da Tavola -

Bello parga - Benedita da Silva - Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Ca~os Patrocínio - Ca~os Wilson
- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - Emfiia Fernandes
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Fernando
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Bezena - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto lurena - Iris Rezende - Jader Barbalho João França -João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas
Pinheiro - Josaphal Marinho - José Agripino - José
Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra - José
Eduardo -José Fogaça- José lgnácio -José Roberto
Arruda- José Samey- José Sena -lauro Canl>osLucídio Portella - Lúcio Alcantara - Marina Silva Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares - Onofre Ouinan- Osmar Dias - Pedro
Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan
Calheiros .,- Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Turna - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sérgio Machado- T~tônio Vilela- Valmir CampeloWaldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista de presença acusa o comparecimento de 68 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Soti a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador João
Rocha, proceqerá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO
DE POÚTICA FUNDIÁRIA

N• 71196, de 27 de agosto de 1996, referente
ao Requerimento n• 690, de 1996, de infonnações,
do Senacjor Ney Suassuna
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a inesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador João
Rocha.
o
São lidos os aeguintes
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1. Com base em que legislação foi aprovado
na Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas
de Fumas Centrais Elétricas SA., em 2ü-8-96, O•
"Protocolo Prévio de Cisão" que pretende desincorporar da empresa os ativos e passivos referentes à
área nuclear?
2. Quais os impactos financeiros para Fumas,
Eletrobrás e Tesouro Nacional que advirão, caso tal
medida se consubstancie?
3. Quais os fundamentos técnicos de caráter
económico-financeiro que justificaram a aprovação,
pelo representante da União, acionista majoritário da
Eletrobrás e de Fumas, dos "valores provisórios e
estimativos constantes do item 2.5 do protocolo supra-referido?
4: Da mesma fonna, quais os fundamentos jurídicos que avalizam, como •atos juridicamente perfeitos e definitivos•, as condições explicitadas no protocolo que deverão entrar em vigor, caso aprovadas,
somente em 1997 (em especial as contidas no Capf' tu lo V· do protocolo)?

Justificação
Embora a Assembléia Geral Extraordinária convocada por Fumas Centrais Elétricas SA, para o dia
20 de agosto do corrente, para tratar da "aprovação
dos termos do protocolo prévio de cisão, incorporação
de ativos e passivos vinculados ao sistema termonu. .clear a ser assinado entre Fumas e Nuclen" tenha tentado atender aos requisitos da Lei n• 6404, de 15-1276, diVersos diplomas legais deixaram de ser considerados em especial: a Lei n°4118162, de 27-8-62; a Lei
n" 6189/74, de 16-12-74; o Decreto-lei n" 1810/80, de
23-10-80; o Decreto Legislativo n" 85 de 2Q-1Q-75; o
Decreto n" 76Íl03, de 16-12-75; o Decreto-Lei n•
2464/81, de 31-8-88, assim como, o mais grave, os
dispositivos constitucionais constantes nos artigos 21 e
49. Uma vez que tais dispositivos legais, em nosso entendimento, colocam em risco a constitucionalidade e
legalidade dos atos praticados pelo ExecutivO; é de vital importância que o Congresso Nacional receba as
informações aqui solicitadas.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Eduardo Suplicy.

(A Mesa para decisão)

REQUERIMENTO NO 869, DE 1996

REQUERIMENTO N• 870, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50
da Constituição Fecleral, combinados com o artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, ao Ministro
das Minas e Energia as seguintes informações:
•

Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto no § 2" do art. 50
da Constituição Federal, e com base no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência sejam solicitadas, ao Exm2 Sr. Mi-
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nistro Chefe da Casa Civil, Dr. Clóvis Carvalho, as
seguintes informações relacionadas com a. recente
pesquisa realizada pela MCI/IBOPE, tendo como
principal temática a eleição/reeleiç:ão para a Presidência da República:
1 - Quais foram os critérios ulilizados para a escolha da MCI/lBOPE para a realização da pesquisa?
2- Qual o custo total desta pesquisa?
3 - Que órgão do Governo Federal oontratou a
pesquisa?
4- Qual a metodologia utilizada na pesquisa?
5 - Em tennos frterais, quais foram as perguntas levantadas pelos pesquisadores, no ato de cada
entrevista?.
6 - Que critérios nortearam a inclusão dos nomes-dos presidenciáveis na pesquisa orientada?
7 :- Por que, em uma pesquisa contratada pela
Presidência da República, toi solicitada à MCVIBOPE a inclusão da questão da reeleição?
8 - Foram divulgados todos os itens oonstantes da p~uisa?
9 -Todos os órgãos da imprensa receberam,
simultaneamente, os resultados da pesquisa? Caso
negativo, por que e quais receberam?
1O - Remeter ao Senado Federal todos os documentos relativos à contratação e à pesquisa propriamente clita, inclusive os respectivos questiOnários e avaliações primários.
Justificação

No exalo momento em que o tema reeleição é
recorrente no cenário poll1íco nacional, com repercussão nos meios de comuniCação, foi amplamente
divulgada pesquisa sobre a sucessão presidencial
que se dará com as eleições de 1998. Segundo procuraram enfatizar os próprios órgãos de divulgação,
trata-se de pesquisa encomendada pela Presidência
da República.
A enquete contempla a possibilidade da reeleição presidencial e inclui o nome do atual Presidente
da República que, por sinal, direta ou indiretamente,
tem, desde sua posse, incitado a opinião pública a
legitimar tal mudança constitucional.
Não se quer, aqui, disCUtir o mérito da questão
da reeleição em iodos os seus níveis. O que justifica
este Requerimento são os dispositivos oonstitucionais que atribuem ao Congresso Nacional a competência de "fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta•. (Art 49,
inciso X). Também o art. 37 dispõe que •a administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade_:
O que se quer, portanto, com este Requerimento, é zelar pelo exalo cumprimento dos princípios. oonstitucionais. Como se observa, Iodas as questõeS aqui
levantadas obedecem a esta orientação.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996.Senador Pedro Simon.

(À Mesa P,ara decisão.)
O SR- PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do inciso III, do art. 216 do
Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna.
S. Ex" clispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB-PB. Pronun'cia o .seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, neste período de mudanças estruturais profundas que o Ocidente está enfrentando no
relacionamento econõmioo entre países e dentro
dos países, existe uma contrapartida política constante. O processo chamado de globalização pressupõe a existência de um sistema político representativo, baseado no voto e no livre funcionamento
do Congresso Nacional, ou do Parlamento, conforme a cultura de cada Nação.
O sistema de pesos e contrapesos, inaugurado
pela democracia norte-americana, não permite que
um único Poder tenha a capacidade de decidir, de
maneira hegemônica, sobre determinado assunto. E
se ocorrer um confronto a respeito de matéria relevante, o Poder Judiciário soluciona a controvérsia.
Essa é a norma em todos os países democráticos
do mundo.
Na Europa, o sistema de governo predominante é o parlamentarismo. O primeiro-ministro é a expressão da maioria eventual, criada por condições
político-partidárias ou situações externas. É notável
o exemplo inglês na Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill foi um excepcional e combativo Primeiro-Ministro, quando se tratou de fazer a guerra ao
nazismo. Ele conduziu os exércitos aliados, tomou
providências, admitiu e demitiu, fez gastos militares,
tudo com o consentimento do Parlamento. Terminado o conflito, o eleitor inglês optou por outra fórmula.
Churchill vottou para casa. Perdeu o Poder.
Nos Estados Unidos, o Presidente pode fazer a
guerra nuclear- pode até explodir o mundo -. desde
que obtenha aprovação do Congresso. É o homem
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mais poderoso do mundo, capaz de exercer a sua
influência sobre a mais distante das Nações, mas
não pode dar um único passo sem o consentimento
da maioria do Parlamento. Não existe, no sistema
democrático, a possibilidade do Poder Executivo,
por intermédio do presidente, impor soluções e definições ao seu país.
Tudo deve ser discutido, negociado e votado
dentro do Congresso Nacional, nas duas Casas Câmara e Senado. Essa é a norma básica da convivência harmónica, pa<>ffk:a e legítima entre os Poderes da República. Quando ocorre de um Poder se
colocar em posição de impor suas decisões sobre os
outros dois. a estabilidade democrática fica em situação crítica. Usualmente, a prevalência de um Poder êObre os demais resulta na ditadura, seja civil ou
militar. Mas pode ocorrer um vício constitucional,
cuja a conseqüência é essa anomalia.
No Brasil, nos governos militares, o Presidente
da República dispunha do poder de outorgar aios
institucionais, que tinham força de lei. Era a ditadura.
Ainda nà primeiro governo civil, o Presidente continuou a dispor do instituto do decreto-lei, que tinha
força de lei e gerava conseqüências a partir do momento de sua edição. O constituinte de 1988 revogou esse disposilivo .e criou a medida provisória,
com o objetivo de entregar ao governante a possibilidade de decidir sobre questões graves em momentos difíceis do País.
O Senador Esperidião Amin disse, a respeito
do assunto, o seguinte:
•Durante os trabalhos de elaboração
da Constituição de 1998, os defensores da
inclusão da medida provisória no texto
CÇ>nstitucionaJ alegavam que o Poder Executivo não poderia prescindir de algo semelhante ao decreto-lei para aluar de
modo célebre diante de certos fatos que
exigiam uma pronta ação da Administração Pública. Tais reclamos foram acolhidos. No entanto, a aplicação de medidas
provisórias vem sendo rotineiramente desvirtuada ao serem editadas sem nenhuma
relevânda ou urgência. Diante desse quadro, não seria exagero afirmar que o Executivo está usurpando a função legislativa
do Poder competente, representado pelo
Congresso Nacional."

. O ínclito jurista e Senador Josaphat Marinho
escrêveu em artigo recentemente publicado no Correio Braziliense:
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"De instrumento limitado e excepcional, por sua natureza, as medida provisórias
multiplicaram-se e se tomaram forma fácil.
de legislar sobre quase todas as matérias.
Com extensão abusiva, o governo ocupa espaço reservado, pela essência do regime,
ao Congresso Nacional, e assim também
fere o direito dos cidadãos. As centenas de
medidas provisórias, editadas e reeditadas,
mostram o grau de arbítrio com que têm
sido usadas. São cerca de 1,500, entre as
emitidas e as renovadas."
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trouxe
ao plenário desta Casa a opinião conceituada de
dois ilustres Senadores, de Partidos e Estados diferentes. A questão não é parlidária, nem regional; é
constitucional. O Poder Executivo, ao se utilizar de
maneira abusiva das medidas provisórias, está
substituindo o Congresso Nacional na tarefa de pro• duzir a legislação. A medida provisória é um recurso
extremo, para momentos de grave comoção nacional. Não pode e nem deve ser utilizada a qualquer
instante, sob qualquer· argumento.
A situação que vivenciamos hoje no País, com
o uso abusivo do instituto da medida provisória faz
do Presidente do Brasil o homem mais poderoso do
mundo: sua vontade recai sobre 150 milhões de
pessoas, imediatamente, sem a sanção, o arbítrio, o
.. anteparo de ninguém e de nenhum outro Poder. Podendo assim continuar, indefinidamente, confonne
demonstra a estatística das reedições que, na prática, tomam permanentes o instrumento conceituaimente definido como medida provisórià, num caso
sul generls de ·antinomia .
Hoje, temos duas medidas provisórias que
completam 69 meses, uma provisoriedade quase
que permanente, são três anos por uma lei que seria
provisória. Convido, inclusive, os Srs. Senadores,
para, às 15 horas e 30 minutos, no calezinho do Senado, cortarmos uma torta pelo aniversário dessas
duas medidas provisórias. É um provisório que passou a definitivo. É uma lei criada para durar pouco
tempo que, praticamente, se estende sobre a Nação .
permanentemente, criando essa distorção.
Apresentei, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a esta Casa um projeto de lei que faria com que
só durassem 60 dias as medidas provisórias, após o
que, se não aprovada, passaria a ser um projeto de
lei. Esse projeto foi juntado a outros projetas sobre o
mesmo assunto e foi dado a uma comissão especial
a obrigação de moldar todas essas opiniões em uma
só, para isso foi designado o nobre e competente
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Senador Josaphat Marinho, que fez uma redação
que concatenava e juntava todas as medidas sobre
medidas provisórias.
Vão completar quase seis meses que isso foi
feito e continuamos reclamando das medidas prov~
sórias e não tomamos nenhuma medida séria sobre

isso.
Por isso, a idéia de se cortar uma torta hoje
para comemorar o aniversário e, quem sabe, de
modo pitoresco, conseguimos acordar o Congresso
Nacional para que ponha um fim a esse instrumento
que é uma completa distorção do sistema democrático.
É impossível, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que um único homem possa evitar de pensar
numª lei, redigi-la, mandar pubrocar no Diário Oficial
da República e, no dia seguinte, ser obrigatória para
150 milhões de habitantes.
Isso não existe no mundo democrático de nenhum país. É excesso de poder. Um poder açambarcado do povo, açambarcado do Congresso Nacio'
nal.
Até o dia 9 de janeiro de 1995 foram eãrtadas
824 medidas provisórias, das quais 459 foram reedições, ou seja, mais da metade. Até 21 de junho de
1996, são 1.503 medidas provisórias, algumas delas
já em s~uação escandalosa, como é o caso dessas
duas que hoje comemoramos o aniversário reedição
no 69° mês. A Medida Provisória de n• 327, que cria
o Programa Nacional de Desestatização, foi reed~
da 37 vezes e, pior, teve redações diferentes que
ampliaram - uma coisa que também não podia ser
permitida - ou modificaram sua abrangência. A medida provisória que dispõe sobre as atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União já foi repubrocada 21 vezes; a das Notas do Tesouro Nacional, 32
vezes.
Podemos nos valer de outros exemplos. A Medida Provisória n• 813, a primeira do Governo Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, já foi republicada 18 vezes e ainda está em tramitação.

É preciso perceber, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, que a medida provisória gera imediatos
efeitos logo após a sua edição. O mecanismo cria
sobre o Congresso Nacional uma pressão enorme e
avassaladora, uma vez que toma impossível qualquer modificação posterior naquilo que está feito. A
Medida Provisória que criou o Plano Real tramitou
durante quase dois anos no Congresso Nacional,
quando o Plano já estava na rua. Era impossível
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qualquer modificação em um texto que já havia gerado direitos, expectativas e s~uações concretas.
É evidente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado- •
res, que o Presidente da República deve dispor de
um mecanismo excepcional para decidir questões
importantes em momentos de crise. Mas somente
nos momentos de crise. Não é possível que a democracia brasileira, depois de tantas lutas, esteja escorrendo pelo ralo da· história por causa da vontade
de poder dos burocratqs da Esplanada dos Ministérios.
Esse é um outro grande problema, Sr. Presidente. Hoje, quando se vai a um Ministério resolver
um problema, a burocracia de segundo e terceiro níveis diz: "Não há problema, vamos fazer uma medida provisória". Então, para que Congresso Nacional,
se por medida provisória pode-se legislar imediatamente neste País?
O que está ocorrendo, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, é o exercício das políticas públicas,
' propostas pelos técnicos dos mais diversos ministérios, por intermédio das medidas provisórias. As verdadeiras questões nacionais não mais são discutidas no Congresso Nacional. Ao contrário, elas chegam aqui na forma de medida provisória já em vigor
e gerando efeitos. Não há, diante dessa realidade,
nada a ser discutido. O Governo prescinde do debate parlamentar e de sua maioria no Congresso. Os
burocratas decidem e impõem sua vontade ao povo,
sem terem recebido desse povo um único voto.
•
Não faz sentido que o Brasil esteja vivendo
essa controvérsia constitucional. Houve, neste País,
a menos de uma década, um esforço para renovar e
remodelar as instituições. A democracia venceu.
Não é razoável que o CongreSSo seja colocado à
margem das graves questões nacionais e se veja
impossibil~ado de sobre elas discutir.
É imperioso, na dimensão do Estado de Direiia, ccnter a edição de medidas provisórias. O Governo deve s" submeter às normas constitucionais e
não deve transgredi-las por motivo de ocasião. O
Brasil não pode ficar à mercê da vontade de uns
· poueos. Isso contraria a lógica do regime e agride a
democracia. É fundamental, é urgente, é necessário
votar a emenda constitucional que limrta a utilização
das medidas provisórias, para o bem da democracia
e o respe~o ao direito do cidadão.
Enfatizo que às 15h30min estaremos cortando
a torta de aniversário das duas medidas provisórias,
que já estão completando três anos e meio. Se fosse pelo regime dó concubinato, já haveria o direito à
metade dos bens do parceiro.
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Não podemos permiTir que leis provisórias sejam permanentes e que continuem a criar a distorção que estão criando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o número de mortes violentas no Brasil, na
última década, tem crescido de forma vertiginosa. O
IBGE constatou que entre 1982 e 1992, enquanto
que a população brasileira teve um crescimento de
20.5%, as mortes violentas por causas externas aumentarall] 43.5%. Veja-se a disparidade entre o
crescimento da população e o crescimento das mortes yiolentas nas nossas cidades. Por causas extremas subentendem-se queda, fogo, chamas, afogamentos, sufocamentos, outros acidentes, suicídios,
homicfdios e outras violências.
No levantamento que o IBGE está realizando
este ano em todo ó País, verificamos que o quadro
não se à~erou e que os números devem ser ainda
mais graves, se levarmos em conta as notícias publicadas diariamente pelos jornais brasileiros, dando
conta de chacinas, estupros, latrocínios e toda .uma
Série de atos -violentos praticados contra o cidadão
nos grandes centros urbanos.
Dados do Ministério da Saúde relativos ao ano
d!l 1988, sobre as cinco principais causas de morte
da população brasileira, indicam. em primeiro lugar;
doenças do aparelho circulatório (34%); em segundo, causas externas (15%); em teroeiro, neoplasias
(12"/o); em quarto, doenças do aparelho respiratório
(1 0%); e. em quinto lugar, doenças infecciosas e parasitárias (7%). Portanto, conclui-se que depois das
doenças eardíacas o que mais mata o brasileiro é a
violência.
Os dados permitem uma reflexão sobre o impacto das mortes violentas, em especial dos homi. cídios, na população brasileira. Observa-se que os
homicfdios atingem em mais proporção o sexo
· . masculino, coin maior incidência entre a população jovem.
Apesar daS taxas de homicídio elevarem-se
constantemente, o que se constata pelas manchetes
dos jornais, inúmeras são as criticas à forma como
as estatísticas oficiais são elaboradas nos diversos
Estados e pelos órgãos oficiais encarregados da coleta e classificação dos dados. Essas 'críticas se estend!:!m ao modo de preenchimento de boletins de
ocorrências e declarações de óbitos à própria definição do tipo de causa mortis violenta e do local da
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ocorrência, colocando em dúvida a confiabilidade
dos dados estatísticos.
Em 1993, o Programa de Aprimoramento de lnformações de Mortalidade do Município de São Paulo (Proaim), em conjunto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CE1), realizou um trabalho de
cruzamento de informações e comparação em seus
bancos de dados - e solicito que esse trabalho seja
incluído em meu discurso. Constatou-se existirem
nas Declarações de Óbitos utilizadas pelo Proaim
problemas de preenchimento: enquanto o IML aponta para ao mês de janeiro de 1993, dentre as mortes
violentas, 48,9% de homicídios, a CET, para o mesmo mês, aponta 50,1%, o que dá uma diferença de
1,2%. Admitindo-se que essa diferença poderia
prosseguir nos demais meses do ano de 1993, teríamos um acréscimo no total do número de homicídios
entre os residentes no Município de São Paulo. Devemos, então, discutir dúvidas como o preenchimento dos boletins.
•
· As profundas desigualdades sociais e económicas são responsáveis por boa parte da propagação da violência e dos homicídios nos grandes centros urbanos brasileiros. Aliás, gostaria aqui de registrar o excelente artigo que o jornalista Roberto
Pompeu de Toledo publica, na edição desta semana
da revista Veja, mostrando que "temos violência porque não somos capazes, como outrora, de manter
· uma desigualdade social mansa e pacffica".
· O jornalista vai, por ar afora, fazendo uma ànálise sobre a circunstância do envolvimento da multiplicação de grupos de extermfni<;J, de justiceiros,
gangues do crime organizado, quadrilhas diversas
que delimitam pela força o território onde es:abelecerão seu poder.
Analisa também que a violência, como os homicídios em geral,· pode ser considerada com um indicador possível do grau de desorganização do Estado e da sociedade brasileira.
Já J.C Chesnais, autor de "Histoire de la violence", diz que as desigualdades sociais também se
expressam através das mortes violentas ( .•. ) e a distribuição das mortes violentas não é mais do que a
imagem invertida da estratificação social. Os mais
pobres são as maiores vítimas da violência
O Sr. Ramez Tebet- Permite. Ex" um aparte?
O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. Ex'.
O Sr. Rarnez Tebet- Senador Romeu Tuma,
eu sei, como todo o Senado, que V. Ex' é um Senador catedrático no que diz respeito a esse assunto
que ora aborda desta tribuna, pois toda a sua vida
tem sido dedicada ao combate à violência~ V. Ex"
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aponta as desigualdades sociais como as principais causas desse surto de violência que, positivamente, está colocando em pânico a sociedade brasileira. LouvQ a iniciativa de V. Ex' em ocupar hoje
a tribuna, com o brilho de sempre, tratando de um
assunto dessa envergadura, de interesse de toda
a sociedade brasileira, ajudando a que se forme
uma consciência nacional para o combate à violência. Inclusive para se eliminar as profundas desigualdades sociais que assolam o nosso País. O
meu aparte só tem a finalidade de cumprimentar
V. Ex".
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex".
Não sou catedrático no assunto, apenas aprendi alguma coisa nesse segmento da violência e da criminalidade por ter vivido por 40 anos naquilo que chamamos· de medicina :Social, que lida com o esgoto da
sociedade. O que, às vezes, traz indignação, tristeza, revolta, quando há um descontrole da violência.
Costumo sempre discutir violência independente da criminalidade, porque entendo que a
violêncià' tem outras causas. A criminalidade violenta
é também um segmento que temque ser estudado.
V. Ex", em seus pronunciamentos no plenário,
tem se voltado para alguns aspectos penais das
questões aqut debatidas. Ainda hoje, durante o debate sobre o Código Nacional de Trânsito, V. Ex" levantou algumas dúvidas sobre o aspecto criminal.
Nas reuniões das Lideranças também apresentou algumas preocupações sobre a dosimetria das penas,
alguns aspectos da criminalidade, porque o trânsito
também mata, e mata muito.
Então, todas a8 providências para evitar a violência, em qualquer segmento social, tem muita importância. E esta Casa tem obrigação de acompanhar permanentemente tudo o que gera preocupação à sociedade brasileira, principalmente quanto à
violência e criminalidade. Hoje, Senador Ney Suassuna, a população vive prisioneira do medo.
O Sr. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA- Concedo o aparte a V.
Ex".
O Sr. Ney ·suassuna - Gostaria de parabenizar V. Ex", que tem uma experiência tão longa no
combate ao crime e à violência, em busca de um estado mais pacífico, ordeiro e cumpridor da lei. Tenho
me preocupado e, nesse sentido, apresentei à Casa
alguns projetas sobre a criação das penitenciárias
rurais, porque a pós-graduação do crime é a própria
casa de detenção. Apresentei ainda esta semana
dois projetas e apresentarei na próxima seman_a
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mais um sobre a municipalização da Polícia nas cidades com população acima de um milhão de habitantes, a diminuição para 16 anos de idade nos ca~
sos de responsabilização criminal. Porque entendo
que quem pode escolher Vereador, Prefeito, D'éputado Estadual, Deputado Federal, Governador, Senador e Presidente da República tem também que assumir suas responsabilidades. Se recebe direitos
tem que ter deveres; para que não aconteça o que
vimos na televisão recentemente, no episódio das
mortes em São Paulo, em que quem acionou o gatilho foi um rapaz de 16 anos; os outros bandidos negaram a participação e o acusaram porque sabem
que a lei toma inimputável o menor de 18 anos. Por
último, estarei apresentando um projeto de lei que
responsabiliza os pais pela não orientação dos filhos
até os 18 anos. Espero que, em breve, seja até os
16 anos. Parabéns, Senador Romeu Turna, admiroo cada vez mais pelo combate que faz pela boa causa.
·o SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex" o
carinho com que sempre trata os meus pronunciamentos. V. Ex', como o Senador Ramez Tebet, é um
dos grandes baluartes na apresentação de projetas
que tentam disciplinar o comportamento dos cidadãos,
~ fim de se evitar que a violência cresça sem controle.
Tenho, hoje, a alegria de fazer o meu pronunciamento sob a Presidência do Senador Valmir
Campelo, que também tem lutado conosco na organização dos aspectos policiais, principalmente do Direito Penal e do Processo Penal, porque, infelizmente, os marginais 'escapam pelos dedos das mãos,
dada a fragilid~de da nossa legislação.
O Senador Ney Suassuna levanta um aspecto
de vital importância. Infelizmente, os crimes violentos acontecidos na última quinzena, em São Paulo,
apresentaram requintes de perversidade. Marginais
que não se contentam com o produto da sua ação
criminosa querem também fazer com que a vítima
sofra, colocando fogo em duas pessoas de idade.
Outro caso aconteceu em um bar na capital, onde
jovens se divertiam tomando o seu café, a sua bebida, conversando, ouvindo música e bandidos entraram para assaltar e simplesmente mataram dois jovens, que não esboçaram qualquer reação, apenas
por perversidade.
A Polícia Civil deu uma resposta de pronto e
todos os bandidos enllolvidos foram presos e encontram-se na delegacia.
Infelizmente, nos dois casos, a principal figura
dos crimes- pelo menos de acordo com a acusação
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dos maiores- era um menor de 16 anos e, portanto,
inimputável.
Esses jovens serão recolhidos a institutos, mas
em três ou quatro dias estarão na rua, porque a própria se§urança é limitada pela imposição do Código
da Criança e do Adolescente, e vão delinquir novamente.
As quadrilhas dos maiores sublocam a mãode-obra do menor para que faça a parte suja do crime; pois, recaindo a culpa sobre ele, jamais alcançaria os outros bandidos, que trabalham para aumentar a violência, não só em São Paulo, mas em
todo o Brasil.
Vou concluir meu discurso, pois os outros SenadQres têm o direno de fazer seus pronunciamentos. Mas gostaria de fazer um apelo para que olhás- semos com um pouquinho mais de carinho para as
Polfcias, que estão sendo engessados por uma desfiguração da sua atividade e recebem um salário
aquém do necessário. Assim, passaram a considerar o trabalho_ pol~al como um "b~co·, sem entusi~
mo, sem dedtcaçao e sem envolvtmento numa snuação:que lhes possa trazer, posteriormente, um processo. As vezes, quando vão atender a um local,
acabam passando por indiciados, em razão dos desdobramentos que ocorrem.
Sr. Presidente, como o meu tempo já se esgota, peço a V. Ex" que permna a transcrição do meu
pronunciamento por inteiro, pois traz munas análises
e P.Statfsticas sobre o assunto.
Agradeço a V.Ex" pela tolerância
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Senadores,
O número de mortes violentas no Brasil na (tltima década
tem crescido de fonna vertiginosa. o IBGE constatou que entre
1982 e 1992, enquanto que a população brasileira teve um crescimento de 20,5%, as mortes violentas por causas externas aumen-

taram 43,5%. Por causas extremas subentendem-se: queda, fogo
e chamas; afogamentos. sufocamentos; outros acidentes; suicf-

dlos, homicldios e ou11as violências.
No levan1amen1o que o IBGE está realizando este ano em
todo o Pafs vamos verificar que o quadro não se alterou e que os
números devem ser ainda mais graves, se levannos em conta as
no1fclas pubfica!las diariamente peios jamais brasileiros dando con1a.
de chacinas, eslupros, latroclnlos e toQa uma série de atos violentos
praticados contra o cidadão nos grandes centros urbanos.
Dados do Ministério da Saúde relativos ao ano de 1988 sobre as cinco principajs causas de morte da poputação brasileira
Indicam em primeiro lugar doenças do aparelho circulatório (34%);
em segundo; causas externas (15%); em terceiro; neoplasias
(12"/o); em quarto, doenças do aparelho respiratório (10%); e, em
quinto lllgar, doenças infecciosas e parasitárias (7%). Portanto,
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con~ui--se, que depois das doenças cardíacas o que mais mata o
brasileiro é a violência
Os dados permitem uma reflexão sobre o impacto das mortes violentas. em especial dos homicídios, na população brasilei-

ra. Observa-se que os homicídios atingem em mais propõrção o
sexo masculino, com maJor incidência entre a população jovem.
Apesar das taxas de homlcfdios elevarem-se con.stantemente, o que se constata pelas manchentes dos jomafs. Inúmeras
são as crfticas à forma como as estatfsticas oficiais são elaboradas nos diversos Estados pefos órgãos oficiais encarregados da
coleta e dassfficação dos dados. Essas crftlcas se estendem do
modo de preenchimento de boletins de ocorrências e declarações
de óbitos à próprta definição do tipo de causa mortfs violenta e
do local da ocorrêncla. colocando em d!Mda a conflabitidade dos
dados estatfsticos.
Em 1993, o Programa de Aprimoramento de lnforrnaçõas
de Mortalidade do Municfpio de São Paulo (PROAIM), em conJunto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), reaDzou
um trabalho de cruzamento de infoonações e comparação em
seus bancos de dados. Constatou-se existirem nas Oecfarações
de Óbitos utilizados pelo PROAIM problemas de preenchimento:
enquanto o IML aponta para o mês de janeiro de 1993, dentre as
mortes violentas, 48,9% de hoffilcfdlos, a CET, para o mesmo
mês, aponta 50,1%, o que dá uina diferença de 1,2%. Admitindose que essa diferença poderia prosseguir nos demais meses do
ano de 1993, teríamos um acréscimo no total do número de homlcfdlos entre os ~identes no municfplo de São Paulo.
As profundas desigualdades sociais e econOmfcas são responsáveis por boa parte da propagação da violência e dos homicfdios nos grandes c~ntros urbanos brasileiros. Aliás. gostaõa de
aqui registrar o excelente artigo que o }omaltsta Roberto Pompeu
de Toledo publica na edição desta semana da Revista Veja, mos-trando que -remos violência porque não somos capazes. como
outrora, de manter uma desigualdade social mansa e pacifica•.
•uma outra faceta Igualmente perversa desse fenOmeno é
Qlle_, e_m nosso Pafs, o •poetar- tomou-se, freqüentemente, sfnõnimo de arbftrio, desrespeito às leis e defesa de interesses privados
e corporafívoS. frânsfonnando a violência em um dos mecanismos
de garantia da sobrevivênda e de viabilização de ganhos particulares. O código social de trabalhar para viver transforma..se em
roubar, traficar drogas, extorquir e matar para sobreviver. A ação
de quadrilhas organizadas, grupos de extorsão e extermínio, não
raro constituídos de policiais corruptos e desonestos, com vinculações comprometedoras com órgãos e instituições da sociedade e
com a própria estrutura de poder, potencializa o crime. É. nesse
cen~rio que, nos "ttimos anos, assistimos à multiplicação da grupos de extermfnio, Justiceiros, gangues do Cfime organizado e
quadrilhas diversas que delimitam pefa força o terrftórto onde es1abefecetão seu poder-.
,
•
Tanto a Violência em geral como os homicfdios em particular podem ser considerados como indlcadores possfveis do grau
de desorganização do Estado e da sociedade btaSi1eira. Para
Chesnals (J.C. Chesnals, autor de Hlstolre da la Vlolence), as
•desigualdades sociais também se expressam através das mortes
violentas (.••) e a distribuição das mortes violentas não é mals do
que a Imagem invertida da estratificação 'social•. OS mais pobres
são as maiores vftimas da violência.
•Já os grupos socfais mals privilegiados contam com recursos econ6mfcos, poder e Influência para lidar com situações da
vfda cotldiclria: rwrar-se de eventuais ·processos criminais, r:-rot&ger suas vidas e seu patrimOnio. Desta fonna. r;;ãm-se necanismos de proteção e segt.1rança priv;:~~s. equipamentos &onstaec..
dos de vigiiânda e sa•JUros de VIda e de patrimõnio privados•.
As pessoas nma tentatiVa de preservar seus bem; têm recorridc ao setor privado de se,guros, segurança. vigilância e trans-
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porte de valores, que emprega 500 mil homens. com uma participação provável de 3,43 por cento do PIB, segundo previsões feltas por I. Teixeira, em artigo publicado na revista Conjuntura
Econõmlca, da Fundação Getúlio Vargas. Além disso, outros cerca de 500 mil homens integram os setores dandestinos e informal
de segurança; estes •congregam uma mão-de-obra mais despraparada do que aquela do setor fonnaJ, além de vários policiais e

ex-policiais que exercem essas atividades como um •bico• em
seus horários de folga, jà que tem lhes faltado o necessário estí-
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3. não criar inimizades com vizinhos:
4. não se aproximar da desconhecidos;
5. fechar o comércio mais cedo nos dias em que a guerra
do tráfico se intensifica;
6. não reagir aos constantes assaltos;
7. e ,vila r Vingança mesmo conhecendo o autor do.~

nato;
8. fazer uma revista rigorosa na porta das danceterias;
9. evitar festas de rua;

mulo. Analisem as senhoras e os Senhores este risco ·adicional,
que decorre da fatta de incentivo à ativldade poUclat, levando mui-

1 O. nunca delatar criminosos.
11. quando questionado pela. polícia, responder que não
tos de seus ocvpantes a relegá..ta a um perigoso segundo plano.
viu nada.
O ramo dos serviços privados de segurança, áreas reser12. quando posslvel, andar armado.
,
,
.
vadas da comércio de lazer {shopping center) e de moradia
O perfil médio das vftimas de homicfcfios (peóodo de 1983
(condomínios fechados), tomam-se um símbolo de status e de
a junho de 1993), num total úe 12.957 ocorrências, levantados
isolamento pessoal. E, dessa maneira. os ildiVfduos tidos como
para: pesquisa em defesa da vida contra a violência, financiada
delinqüentes, perigosos e desagradáveis, os •ouuos- e a multidão
, pelo, Çonsalho'de Ensino e Pesquisa e pelo COgea da PUC/SP,
em geral, são mais facilmente controlados.
·
. indica 9-1~: são. homens (~ por ~to), adolescentes e jovens·
-A ãastância social, a segregação espada! das ckfades por
.8.987 ·mortos entre 13 e 20 anos de Idade. o que representa
grupos diferenciados, demonstra que a violência não sa distribui
· ..(ii9,3'porceruo do total; solteiros 67,8 por çento; .com instrução
_ no espaço urbano da fonna igual, atingindo privilegiadamente ~ ·
hmdarilenta:l 85,7 por cento, exercendo funções com pouca:
qUalificação.
·
classes mais pobres, corno pode ser constatado no Rio e em São
Paulo. A violência não se distribui homogeneamente nos diversos - . .
· A violência nas regiões metropolitanas não se configtúa .
bairros que rompõem uma cidade. A realidade atuaJ de São Pau- _ . · coino um'ato individual ou particular de sujeitos, e sim como um
lo confinna essa constatação. Apesar d~ apresentar índices~ de
· conjunto corriplexo de causas, que articulam desde as formas·
47,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. existem, no interior~
como a desigualdade opera na sociedade brasileira, até a exisda cidade, deterrnir.adas áreas em que esses rr:dices são bem sdtência de quadrilhas e máfias de diversos tipos, violência e a
pel'iqres. (Ver quadro em anexo.)
corrupÇão pólicial, ineficácia dos mecanismos de Estado para r,_
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de
dar com conflitos sociais a dar proteção efetiva à população. O
São Paulo, referentes a abril de 1995, também confirmanl a disque indica que a violência, longe de ser um fenômeno localiza~
tribuição desigual dos homlcCdios na capital Observa-se que os
do e particularizado; é um dos indicadores da forma como a sobairros mais violentos situam-se na Zona Sul, seguida da Zona
ciedade vem se organizando na atualldade.
Leste, onde. se concentra a grande parte da pobreza e da miséria
Muito obrigado•.
de São Paulo. Nota-se que o Distrito da Sé. locafrzado na região
central da cidãde, apresenta taxa de mortafidade de 85,29 por
Nlinero de Homickios por Aro em
grupo de 100 mil habitantes. Esse distrito, do quaJ faz parte o
Algumas Metrópoles do Mundo
cambuci, situa-se na região onde estão concentrados grande parte dos cortiços da ddada. (Ver tabela em anexo.)
Por 100.000 habitantes
A Zona Sul é considerada pela SSP como a região mais
violenta da cidade. As delegacias de Polrcia com maior número
Cidade
Número
de ocorrências situam-se nessa região onde, entra 19 de janeiro e
Jonhannestmrgo {África do Sul)
100
31 de abril de 1994, registraram-se 555 homicfdios, SÉmdo 1o latrocfnios. O reduzklo mlmero de latrocínios indica urna tendência
New Orh:~ans (EUA)
86
geral.
Richmond
(EUA)
77
Em 1994, ocorreram no Município de São Paulo 104latrocínlos, sendo que, de acordo com o Comando da PM, cerca de
Washington (EUA)
70
4% dos assassinatos são dassificaOOS como latrocfnlos. Esses
Bogot;i
(Colômbia)
63
dados são bastante interessantes. pois ao contrário do que se
imagina. a maioria dos homicídios não ocorram durante ou após o
roubo da vítima, mas, principalmente, envofve outras motivações
corno brigas após bebedeiras, vingança, acerto de contas êntre
quadrilhas. dívidas com drogas, queimas de arquivos. ação de
grupos de e.xtermínio, extorsões, seqUestros e homiddios decorrentes da ação de diversos grupos armados, como seguranças
privados. vigilantes, justiceiros e policiais.
Aterrorizada, a população dos bairros e vilas onde a violência é uma realidade cotidiana vive encurralada. por um lado, pelo
medo que sente da policia e, por outro. pe(a ação das diversas
gangues e quadrilhas, imperando, portanto, a lei do silêncio. Não
podendo contar com a proteção efetiva por parta do Estado,
tenta seguir regras mínimas de sobrevivência. Por conta dessas
regras, o morador da periferia da ZOna Sul da São Paulo procura sempre:
1. sair acompanhado depois das 19 horas;
2. evitar utilizar Onlbus à noite;

Detroit (EUA)

·AJo de Janeiro (Brasil)

59,8

56

Dallas {EUA)

49,7

São Paulo (Brasil)

47,8

New York (EUA)

25

Cidade do México (México)

17,1

Moscou (Rússia)

11,4

Londres (Inglaterra)

4

Paris (França)

1,2

Madri (Espanha)

1,2

Tóquio (Japão)

1é

Fonte: Folha de S. Paulo, 10-9--95.
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Taxa de Mortalidade por Homicfdfo entre Residentes
Municfpio de São Paulo-1994

-Por 100.000 habitantes

Distrito
111 Santo Amaro
2"Sé
3º Grajaú

4 2 Gachoeilinha

Zona

Taxa

Sul

88,31

Centro

85,29

Sul

83,27

Norte

83,06

52 Jardim Ângela

Sul

75,21

6 11 Jardim São Lurs

Sul

74,18

7" Capão Redondo
8 11 Parelhelros

Sul

70,21

Sul

89,45

92 São Miguel

LeSte

BB.S1

1 O' !!luateml

Oeste

83,11

- Fonte: Proalm- 1994.
TABELAS
Delegacia Mais Violentas de São PauJo
~Capital

Bairro
1' Çampo Umpo

Abril"" 1995

. R~lão
Sul

.2S! Capão Redondo

Sul

32 Parque Santo Antônio
4 2 Jardim Herrulano

Sul
.sul

5 2 Járdim t1as lmbuias

Sul

611 Jardim Mlrita

Sul

7' Jardim Mlriem

Sul

811 Cam~ucf

Centro"

9 Jaçanã

Norte

102 Jardim dos lpês

Leste

, 111 ltaim Paulista

Leste

11

•

12' Lajeado

Leste

1 ~ São Mateus.

Leste

140 Sapopemba

Leste

15' VIla Rica

Leste

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 23 d<i abril de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V.
Ex" será atendido na fonna regimental.
·
Por pennuta do nobre Senador Freitas Neto,
concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet
S. Ex" dispõe de até 2Q para o seu pronunciamento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr"S e Srs. Senadores, antes de abOJdar
o tema que me traz hoje à tribuna do Senado, gosta·
ria de ~egistrar, para a alegria desta Casa, a presen·
ça, em nossa tribuna de honra, do ex-Presidente do
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meu Partido - PMDB ·, o ilustre, combatfvel e digno
Deputado pelo Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique. Saúdo S. Ex" bem como toda a sua comttiva
que aqui se encontra honrando os trabalhos·desta
Casa.
Sucedo, na tribuna, o grande Senador, meu
particular amigo, Romeu Tuma, que trouxe à Casa
um assunto de grande importância e que preocupa a
sociedade brasileira, que é o combate à violência.
Hoje, pelá manhã, esta Casa discutia e votava
o Código Nacional de Trânsito, cuja votação final,
com toda certeza, se dará no próximo dia 11 de setembro. É tão grave o problema da violência que eu
diria que o Senado da República dará uma grande
contribuição ao instituir o referido Código, porque a
sua Concepção corresponde aos anseios da sociedade.
·
· Este Código Nacional de Trânsito, eu diria, se
algum pecado tem, é ao estabelecer as penas, as in·
frações que lhe são cominadas. Mas tudo isso pelo
frutp de.um.trãnsito descontrolado, de uma violência ·
.. . .
·descontrolada que existe neste Pafs.
Lendo algumas penas cominadas às in(rações,'
·
fiquei perplexp. Imaginem, Sr. Presidente, Sr"s é .
Srs..Senadores, que no homicídio culposo, aquele.
praticado por negligência, imprudência ou imperfcia .
. de um motorista no trânsito, a pena mínima é de
dois a cinco anos, podendo. ser agravada se o cidadão estiver dirigindo sem carteira de habilttação, elevando-a para até sete ou ooo anos.
.
Quem não quer combater a violência no trânsito? Mas, posttiVamente, .quando vejo que determinados crimes graves, previstos no Código Penal, como
·.pôr a vida do semelhants em risco, uma lesão corporá! dolc;>sa, a pena é de dois anqs, fico perplexo.
Se dermos a pena de dois anos ao homicfdio culposo, isso significá não conceder nem sursls ao condenado. Esfamo~. aqui, imbufdos no firme 'propóSito
de combater a violência
. Porém, Sr. Presidsnte, não é este o· assunto
que me traz à tnbuna hoje, mas o debate travado
ontem, aqui nesta Casa, e por que não dizer, também hoje, pela manhã, quando tivemos a retirada. do
projeto pelo seu autor, o nobre Senador José Eduardo Outra, com relação à privatização da Companhia
Vale do .Rio Doce, no sentido de que esta dépende- ·
iia ou não de prévia autorização do Cor\gf'es$) Nacional.
Entendi que, realmente, o Senador procedeu
de acordo com a sua consciência. S. Ex" não quis
que o seu projeto servisse - como explicou daqui
desta tribuna - de muleta para outras intenções.
Mas o que efetivamente motivou isso foi a tentativa
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de apresentação de um substitutivo, nesta Casa, no
caso de privatização da Vale do Rio Doce, no qual
se estabelecia que os recwsos auferidos com a privatização seriam aplicados quase que exclusivamente QOS Estados onde a Companhia positivamente atua
Tenho-me batido, nesta Casa, pela interiorização do desenvolvimento do Brasil. Mas a Vale
do Rio Doce, apesar de afirmar que investe no Mato
Grosso do Sul, na verdade, não alua no minério de
ferro, nem no minério de Urucum da Cidade de Corumbá; apesar de dizer que alua socialmente, o que
vimos até agora foi a demissão de mais de 500 empregados daquela empresa; apesar de atuar no meu
Estado e, com toda a certeza, também o do Senador
Carlõs ~zerra, na hipótese daquela tentativa que
ontem vimos aqui de poder atingir nossos Estados,
-positivamente não posso aceitar que ainda não haja
a consciência de. que este Pafs é uma República Fedeiàtivâ é que é preciso interiorizar o seu desenvolvimento' . .
·
·ÇMguei a á12er que fiquei com saudades dó
,saútlçiso .Presidente Getúlio Vargas, que iniciou a
· "MiÜclia pàra ó Oeste•, e também do Presidente
·, JU~Hno .Kubitschek, que teve o grande descortino
· l!fe. @n~ruir esta grande e bela Capttal - Brasília -,
· prOturando de-.,envolver o nosso País.
·:(;_- ·:· c;f:!ego a sentir arrepios, aqui, quando vejo vo·. t.fiçõe~:·e votações, programas quase que esmagadorament!!" serem desenvolvidos para atender e soruclonar problemas das grandes metrópoles brasileira..<;_ Parece que há uma venda nos olhos dos ho. mens públicos do Brasil, que não querem enxergar
que, para promover a melhoria da qualidade de vida
nas grandes metrópoles, é preciso olhar este Brasil
por inteiro; é preciso olhar, por exemplo, para o Centro-Oeste, onde está o meu Mato Grosso do Sul,
para o·centro-Oeste que tem mais de um milhão de
hectares de terras agricultáveis.
Se a Vale do Rio Doce tiver que ser privatizada, serão necessários recursos, assim como se promover programas de desenvolvimento regional que
atendam a todas as Regiões do Brasil, e não se concentrar riquezas nos grandes centros, em detrimento
dos Estados que estão à míngua, inclusive sem recursos para ·pagar os seus funcionários.
É verdade que o Presidente da República,
aêredito e sei - tenho .assistido e conversado com
Sua Excelência, o Presidente· Fernando Henrique
Cardoso -, já acordou para o problema e tem chamado os E~tados da Federação brasileira para conversar, tentando assim equacionar o problema das
suas dívidas.

: . ' :.>
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Mas penso que chegou a hora de inv&stirrnos
no interior. Chegou a hora de construirmos as grandes malhas rodoviárias de que precisamos no nosso
interior.
Senador Carlos Bezerra, tenho o prazer agora
de ouvir V. Ex", conferindo-lhe a oportunidadE\ de um
aparte, naturalmente para enriquecer a pobreza do
meu discurso.
Mas queremos a porta, queremos chegar ao
Pacífico através.do Centro-Oeste. Teremos que aplicar recursos e investimentos para acabar com a recessão que está aí.
Se a Vale do Rio Doce tiver que ser privatizada, que organizemos programas de desenvolvimento regional e comecemos a debater isso com a sociedade, com o Senado da República, com a Cãmará Federal, com os governos estaduais, a fim de,
efetivamente, promoveimos o desenvolvimento e
geranmos mais empregos neste Pafs.
O Plano de Metas do Presidente da República
já é um passo avançado, mas precisamos de mais
recursos. O Brasil está com uma dívida interna muito
grande, quase que impossibilitado de investir na infra-estrutura, de lazer investimentos que são básicos
para nós. Lá estão os riossos Estados - o Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás-, todos os Es. lados do Norte e do Nordeste.
Estamos assistindo no País, Sr. Presidente, a
uma guerra fiscal, na tentativa de cada Estado puxar
a sardinha para a sua brasa, a fim de ver se as in-.
dústrias se instalam no interior.
Então, acredito que aquilo que assistimos hoje
há de servir de alerta para que voltemos a organizar
os planos de desenvolvimento regional para melhor
se promover a distribuição de renda neste País.
Concedo o aparte ao nobre Senador Carlos
Bezerra.
O Sr. Carlos Bezerra - Primeiro, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, Senador Ramez
Tebet, que tanto dignifica a representação do Mato
Grosso· do Sul aqui, nesta Casa. Quanto à Companhia Vale do Rio Doce, ela prejudicou muito a nossa
Região. As minas de Urucum ficaram como reservas
estratégicas · da Vale; desativaram aquela mina.
Quando Governador de Mato Grosso, conseguimos
rea:tivar essa mina, numa luta dura com a Vale do
Rio Doce, porque ela era contra a sua reativação.
Conseguimos reativar a mina e conseguimos recup.erar mercados que havíamos perdido: o mercado
argentino, o mercado do leste europeu. Esta mina..
somer\t.e em um ano do meu governo, que conseguimos fazer íuncionar, d.eu de lucro o valor p.ela qual
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ela foi vendida agora, numa negociata com a Vale
do Rio Doce, contra o que V. Ex" e eu estamos lutando para anular. Já há aqui até um parecer contrário, do digno Senador do Amazonas. E agora estamos aguardando o parecer final, para liquidar essa
venda espúria, essa venda escusa. Portanto, a Vale
não nos ajudou, ela só nos atrapalhou. Concordo
com V. Ex" quando prega que o património da Vale
deveria ser aplicado para corrigir as desigualdades
regionais do Brasil, que é um dos maiores problemas deste País. E o Brasil, quando trata desse assunto, só o faz no discurso, porque as elites políticas
e económicas do Pafs são todas do Centro-sul.
Quando falam nisso, elas o· fazem apenas por retórica, terminam concentrando cada vez mais o desenvolvimento numa região só do País e aprofundando
-cada vez mais as desigualdades. Isto tem que ter
um basta. Têm que aparecer novos Getúlios Vargas, novos Juscelil)os Kubistcheks, para olhar
este Pafs com outra ótica, com·outra dimensão. V.
Ex" é muito feliz quando afirma que a nossa r~t
gião, o Centro-Oeste, é a mais adequada para se
desenvolver imediatamente. Estamos esperamos
do Presidente o lançamento do programa que eu,
V. Ex" e todas as lideranças do Centro-Oeste articulamos em conjunto, que é o PRODECO, que
deve ser a redenção da nossa região. O Presidente disse que pretende lançá-lo ainda este ano. Nós
aguardamos. Concordo com V. Ex" que os recur:.•.
sos provenientes da venda da Vale preferencialmente deveriam ser aplicado na correção das desigualdades regionais. Para finalizar, mais uma
vez dou os parabéns a V. Ex" pelo brilhante pronunciamento. Muito obrigado, Senador.
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Canos Bezerra; fico feliz em ser aparteado por V. Ex", que é,
dos homens públicos do Centro-Oeste, certamente
aquele que mais se bate pelas idéias que estamos
defendendo aqui.
Conheço o t-abalho de V. Ex" desde os tempos
em que, com muita garra e com muito espírito público, governou o Estado de Mato Grosso.
É realmente preciso olhar para o interior. Tenho conversado com muitos dos nossos companheiros e, quando se fala em inve~tirnentos nas grandes
metrópoles - não sou contra, e nem podeÍia deixar
de ser a favor -, entendemos que é preciso que se
invista, mas que se invista proporcionalmente.
Dizem que é nas grandes metrópoles que há a
maior ,quantidade de brasileiros desempregados.
Mas é claro que é lá que tem que haver o maior número de brasileiros desempregados, pois é lá que·
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estão as maiores esperanças de emprego. Quem
está no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, o
que pensa? Pensa em ir para os grandes centros São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais-, porque lá
há indústrias e quem sabe a garantia de emprego
em uma delas.
Ao passo que, se investirmos no interior, positivamente vamos desafogar os grandes centros.
É isto que sustento, é isto que está na consciência
de todos nós, mas que, infelizmente, não é aplicado.
É claro que a qualidade de vida das grandes
metrópoles vai melhorar se mais fábricas forem
abertas no Norte, no Nordeste e Centro-Oeste. Quero até dizer- e falo olhando para Senadores dessas
Regiões - que foi com uma feliz conjugação de esfÕrços entre as Bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que pudemos respirar na Constituinte de
1988, criando os Fundos do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, que são os únicos instrumentos de
que dispomos para gerar progresso e desenvolvimento nas nossas regiões.
Não tivesse havido a união das nossas Bancadas no perfodo da elaboração da Constituição de
1988, não terfamos sequer esses fundos.
E o que me causa espanto e até perplexidade
é que quando vou ao Banco do Brasil ver a situação
do Fundo do Centro-Oeste, ninguém sabe nem a
quantas ele anda. E por que vou ao Banco do Brasil? Porque o meu Estado, Mato.Grosso do Sul, e o
Estado de Tocantins são as duas únicas Unidades
da Federação que não possuem estabelecimento de
crédito. O Fundo do Centro-Oeste, naquilo que se
destina ao Estado de Mato Grosso do Sul,· é administrado pelo Banco do Brasil. E o pior, sem a mínima participação da sociedade sul-matogrossense.
Ele é que determina onde vão ser aplicados os recursos.
Ora, se são recursos orçamentários; nao são
recursos de tributos, não sei por que a taxa de juros
do Fundo do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste
é elevada, é praticamente de mercado. Não deveria
ser, porque os recursos são oriundos do Orçamento
da União.
Sr. Presidente, sei que o meu tempo está se
esgotando, mas ·não quero que V. Ex" aperte a campainha. Eu mesmo já verifiquei o relógio, sei que estou em cima da hora e vou encenrar o meu pronunciamento.
·
Mas faço isso com plena convicção de que te~
rrv . ; ,. continuar a nossa luta, Senador Jonas Pi.-,h&:.J. V. Ex", Senador, é daqueles Senadores da

00624

ANAIS DO SÉNADO FEDERAL

Agosto de 1996

está sendo presidida - e tão berrl presidida - por um
homem da sua estirpe e da sua envergadura.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelq) ..: Encontra-se na Casa a Sr" Sandra Zanatta GÚidi, suplente convocada da Representação do Estado de
Santa Catarina, em virtude de licenciaménto do titular, Senador Esperidião Âfnin,. ·, ·. • · •

som- que mais entendem do problema da agricultura no Pafs_ V. Ex" tem lutado muito não só pelo seu
Estado, Mato Grosso, mas por todo ~ Centro-Oeste
e pela agricultura no Brasil.
Temos que continuar lutando para ver se carreamos os recursos indispensáveis para o desenvolvimento do Brasil como um todo, respeitando-se a
Federação brasileira, o equilíbrio federativo, tão importante.
Agradeço a gentileza, Sr. Presidente, e folgo
muito em falar no Centro-Oeste quando a sessão

fié$a:

á dlPJorna; que sera •
S. Ex" encaminl\ou à
pubficado na forma regimental:. "· .. · · •· ·
É o·seguinte.".o
Diploma erreaminhado:
·. '
. . .
'·

DIPLOMA
.
olRIIIUNAL REGIONAL E1.EI10RAL DE SANTA CATARINA, nouoodoo~ no Atlgo 215 do C6dlgo EJeiknl (Lei ri' 4.T.f1. dll 15 de ..u-o dll 1965). ccn.r. o prnen~a
DIPLOMA DE 20 &UIUNTE DE SENADOR DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.~ Cldodi
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O SR, PRESIDENTE (Válmir Campelo) -Dedores, como Lfder do Partido Progressisla Brasileiro,
congratulo-me com a nova Senadora Sandra Guidi,
signo comissão fonnada pelos: Srs. Senadores Ronossa companheira de Bancada, que chega a esta
berto Requiã,o,-Eicio..Aivar~ Lucfdio Portella para
conduzi( S. ExB ao plená.iio, <1 fim de prestar o comcasa para representar 0 Estado de Santa CatMna
·promiss.P regime!ltaL · ·: ··. · · .·' · ·
na hora em que o Presidente do noSso Partido, o
O SR: P.RESIDENTE.(Valmir Çampelo) ..:. A:Sr' . S
d Es · ·d·- ·A · ·
·
Sandra Zànatia G~id(já
encontra à Mesa pá~. .·. , tl~ or pen 1a0 m~n, 11cenc1a-se.
. .
prestá o seu·cor.nPébmi5so córistitucionaL. ·:.. .: ·... : ,.. •;:;.'. ,; <·':~:: ..~s~. Casa se en~quece, aumenta a participa. Peço ~ÍódÔs:<jil~'~qüemde Pé~
:;.:.:.~:.·::; ;~<1,.f.ém!mna no plen~~o, com~ presença ~a nossa
A SRA.·SANDRA.ZANATTA GUIDI ~.Prometo.: . ·, ~eoadora sand~ GUidt O ':'art1do Progress1s!a araguardar a eonSiituiçãci F'ecte;;;i ~ .a5 lcls.:ilO país·.
sileiro ;passa também a ter urna representante do
sempenhar fiel·e lealmente o· mandato d~
~exo feminino.
Que o_ povo me Ó9nferiu e sustentà~·~l:!-!'i'i.ão, à)l)•: .: · ·
· Não vou dizer "sexo f:_ãgil", po_rque a ~ulher
· tegridatie e a independêncià do Brasil..'.. ··
· :· ·.
tem mestrado que é forte; nao vou dizer senao que
· ·.. ó. SR •. PRESIDENTE (Vai mi r Qampelo) ·~
abrimos as portas do nosso Partido exata~nte ~a~
Declàro empossada a Senadora da República a
que ~ mulheres possam, particlpand? ~a vtda publinobré Sr' Sandra 'Guidi, que integrará, no sena~ aJud_ar-nos a trazer~ sua contnbwçao para o de-do, a. RepresentaÇã,o· .do Estado de Santa Catasenvolv•mento deste Pa1s..
ria.
. ,.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A partir deste moménto, S. J:õxll passará a partiMuito obrigado.
cipar dos tral:!alhos da ·càsa. ,
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - EnO SR. EPITAÇIO. CAFETEIRA- Sr. President
contra-se na Casa o Sr. José Henrique Carneiro de
te. peço.'a palavra pela Uder;mça.
Loyola, suplente convocado da Representação do
O SR. PRESIDEN_TE (Valmir Campelo) - ConEstado de Santa Catarina, em virtude do licenciacedo a palavra â V. Ex"~
mento do titular, Senador Casildo Maldaner.
.O SR. EPJTACIO . CAFETEIRA (PPB-MA.
S. Ex" encaminhou à Mesa o diploma, que será
Como Lfder. Pronunciá· o seguinte discurso. Sem republicado na fonna regimental.
visão do orador.) ~..Sr; Presidente, Sr's e Srs. SenaÉ o ·seguinte o Diploma encaminhado:

e

r

:se

.... ··· :.':: ..

ae:,.-::: ·

oonadq;à ·. .
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Designo comissão formada pelos Srs. Senadores Antônio Carlos Magalhães, Ney Suassuna e Geraldo
Melo para conduzir S. Ex' ao plenário, a fim de prestaro compromisso regimental.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O Sr.
José Henrique Carneiro de Loyola já se encontra à
Mesa para prestar o seu compromisso constitucional.
Peço a todos gue fiquem de pé.
O SR. JOSE HENRIQUE CARNEIRO DE
LOYOLA- prometo guardar a constituição federal e
as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o
mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Oe_claro <;lmpossado Senador da República o nobre Sr••
José Henrique Carneiro de Loyola, que integrará, no
Senado, a Representação do Estado de Santa Catarina.
A partir deste momento S. Ex' passará a parti.
'
Cfll~r dos trabalhos da Casa.
. O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador João Rocha.
São lidas as seguintes:
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado de Santa Catarina, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do PPB.
Atenciosas saudações, Sandra Guldl.
Em 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência à vista do disposto no art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Santa Catarina, em substituição ao Senador Casildo Maldaner, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
Atenciosas saudações, Henrique Loyola.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - As
comunicaçÕes lidas vão à publicação.
Concedo a palavra à nobre Senadora Sandra
Guidi.
A SR 1 SANDRA GUIDI (PPB-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, move-me a certeza de que poderei contribuir para o aperfeiçoamento das instituições democráticas e, especialmente, para que o Estado de
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Santa Catarina, o meu Estado, aufira a oferta de serviços públicos indispensáveis ao desenvolvimento
socioeconõmico estadual.
Desejo, no infcio de minha missão nesta Casa
pública, render, agradecida, as mais eloqüentes homenagens ao Senador Esperidião Amin, pela oportunidade que concede a esta professora do Sul do
Estado de Santa Catarina de assumir o honroso título de Senadora da República Federativa do Brasil.
Aqui chegó envolta em um grande número de
idéias de tnabalho em favor do Bnasil e de toda a
gente catarinense.
Vou procurar expor as minhas idéias com clareza e determinação, sem ater-me a conceitos anraigados. Tenho certeza de que vou aprimorar a conceituação sobre gnandes temas nacionais e vou conviVer com soluções pana problemas que aparentemente possam parecer complexos, mas que as inteligências aqui reunidas indicarão a simplicidade dos
caminhos.
Desejo que minha estada no Senado· Federal
Seja, antes de mais nada, um excepcional tempo de
aprendizado e de acumulação de novas e ricas experiências, para .que possa prestar mais, maiores e
melhores serViços em favor das pessoas com as
quais convivo em Santa Catarina, a destacar, as po. pulações integrantes dos Municípios do Sul de Santa Catarina e, mais especialmente, a gente obreira e
empreendedora do Município de Criciúma, da qual
não me furto em dizer, com forte dose de orgulho,
que aqui a tenho presente.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao
ocupar, com muita honna e orgulho, uma cadeina
neste Senado Fedenal, mesmo que por um tempo
exfguo, não quero fazê-lo apenas para expressar
a vaidade própria dos seres racionais, quando da
ocupação de posição de destaque. Quero prestar
serviços, quero efetivamente tnabalhar em favor de
causas públicas, quero transformar o bônus do
cargo na oportunidade de reivindicar soluções
para problemas que emergem da vida de nossas
comunidades, para os quais é imperativa a ação
do Poder Público. Quero fazer deste instante um
ato de trabalho.
Quero aqui me reportar à BR 101, rodovia que
atravessa Santa Catarina pelo litoral, desde o Município de Guanuva, no norte do Estado, até o Município de Passos de Torres, no sul catarinense. Como
é do conhecimento dos membros do Senado Federal, o trecho catarinense da BR 101, importante viª
de trânsito para o Mercosul, notabilizou-se por ceifar
inúmeras vidas.
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Depois de longa espera, o Senhor Presidente
da República, em solenidade realizada neste ano
em Florianópolis, assinou os ates administrativos necessários à consecução da duplicação .da BR 101.
Ocorre que as obras de duplicação, que devem
ser iniciadas ainda neste ano civil e cujos ates de
consolidação já foram promovidos, não alcançam a
totalidade do trecho da BR 101. Referem-se apenas
à parte da rodovia que vai da divisa com o Estado
do Paraná até o Município de Palhoça. na grande
Florianópolis. O restante do trecho nem sequer tem
projeto final de engenharia quanto mais recursos
alocados e disponibilizados para a sua realização.
Saliento, contudo, que o Excelentfssirno Senhor Presidente da República incluiu, em seu Plano de Metas. a duplicação da BR 101 ao longo de todo o Es• tado catarinense.
Este momento e esta tnbuna são os instrumentos próprios para pleitear a manffestação de apoio desta Casa legislativa para os competentes órgãos do M~
nistério Federal - o Ministério dos Transportes e o De;
parlamento Nacional de Estradas de Rodagem-, promovam as ações necessárias e indispensáveis à alocação de recursos para a elaboração do projeto f111al
de engenharia do trecho da BR 101, que vai de Palhoça até a divisa com o Estado do Rio Grande do Sul.
As farnllias catarinenses, especialmente as
que, por forÇa de trabalho ou de outras circun~tân
cias, têm necessidade de se utilizar da rodovia, · ·
vêem nessa questão uma de suas maiores aspirações - senão a maior delas - fazem deste projeto o
grande sonho a ser conquistado.
Não é muito o que queremos. Trata-se apenas
da retribuição, com justiça, do que representamos
no cená{io pacional. Nosso Estado se caracteriza
pelo equillbrio nos setores econõmico e social~ participando de forma concreta do progresso e do desenvoMmento de todo o Pafs.
Estou convicta de que, com o apoio desta
Casa, o Governo Federal cumprirá sua promessa e
duplicará todo o trecho catarinense da SR 101. Essa
é minha grande tarefa nesse curto espaço de tempo
em que terei a honra de conviver com tão ilustres
homens e mulheres brasileiros.
Essa rião será, entretanto, a única ação que
espero empreender. Carrego, também, o desejo de
buscar subsidies e aHemativas que façam da educação uma prioridade nacional. ·
A educação é e sempre será o alicerce forte
para a c;onstrução de uma Nação vibrante e equilibrada, dotada de justiça e responsabilidades sociais,
com forte conteúdo ético.

.

Só a verdadeira educação liberta os indivfduos
dos grilhões das desigualdades, promove oportunidades, enseja crescimento pessoal e profissional,
aponta e ilumina caminhos. Estou convicta de que a
educação é a grande tarefa social que nos está imposta.
Outro fator de estímulo para trabalhar com determinação é a imagem dos rostos sofridos do expressivo contingente de operários desempregados
das minas de carvão da minha querida Criciúma,
das lágrimas dos olhos das crianças sem pão e sem
lar, das expressões de angústia das mães que não
vislumbram oportunidades para seus filhos. Desejo,
também, buscar soluções para esse caótico e preocupante quadro.
·
Para o Brasil estará centrada a minha responsabilidade•
Para Santa Catarina, o melhor da minha dedicação.
Agradeço o apoio de todos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Nos
termos regimentais, prorrogo a Horà do Expediente
por mais quinze minutos para que três Srs. Senadores possam usar da palavra.

Concedo a palavra ao Senador Henrique loy-da
O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, ao assumir,
hoje, nesta Ca5a, as nobilíssimas atribuições de Senador da República, faço-o com humildade e muito
júbilo, pelo ensejo de passar a conviver uma nova
experiência com ilustres lideranças políticas representativas de todas as unidades da Federação brasileira bem como de ter a oportunidade de exercitar,
pelo menos em parte, o que assimilei na vivência cotidiana com meu saudoso progenitor, ex-Deputado
Federal por Santa Catarina, Lauro Carneiro de Loyola, quanto à dedicação e autenticidade de Parlamentar idealista.
Assim, presto minhas homenagens a esta Alta
Câmara do Parlamento brasileiro, por onde têm passado as mais expressivas personalidades dedicadas
à vida pública brasileira.
Aqui, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores,
deverei militar por tempo limitado, mas com plena
oonsciê'lcia ·da importância da missão, agora _como
protagonista do Poder Legislativo nacional, num momento de fantásticas mudanças nos cenários ihtemo
e externo, pelo processo que desencadeou a globali:
zação eoonõmica, nova etapa da interação da vida
humana em nosso planeta, principal desafio nestes
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tempos modernos. Aliás, a propósito, já é comum dizer. "nesse caminho, quem não for tratar será leito
de estrada".
Substituo, nesta oportunidade, meu conterrâneo
o Senaàor Casildo Maldaner, que se licenciou por razões superiores. Como todos sabem, o Senador Casi~
do Maldaner é homem foljado no trabalho, nascido e
criado no sofrido meio rural, o que marcou sua personalidade e sua vocação de homem público, atnbuto reconhecido pela população catarinense que lhe tem
consagrado em todos os pleitos eleitorais em que concorreu, partindo de Vereador a Deputado Estadual,
Deputado Federal, Governador e Senador.
Igual ao meu companheiro Casildo Maldaner,
entendo que é dever do Parlamento situar-se no
compasso dos latos que marcam a História. E aqui,
_em nôsso Pafs, precedem necessariamente as condicionantes de tudo" isso, o que consubstancia o programa e projetas de reformas do ilustre Presidente
Fernando Henrique Cardoso, a quem desejo emprestar cooperação e apoio nesta Casa Legislativa.
Refiro-me em especial às mudanças constittlcionais, compatíveis com a nova realidade do nosso
Pafs e a interdependência no contexto que o cerca.
Procrastinar reformas, devido ao desconforto no curto prazo, condenará nossos concidadãos a perder a
corrido cro tempo.
A cultura do estado-tutor é ingrediente paralisante, como é força obstrutora da retomada do desenvolvimento econõmi"" e social. A multiplicidade
da normalização burocrática é sufocante da criatividade das pessoas. Por ser assim, é um dever coibirse mais proliferação de exigências antieconõmicas.
Uma lei newtoniana alerta ao sentenciar:
"Cada ação de liberação provoca ·uma reação do
controle burocrático de igual intensidade, ainda que
de forma disfarçada".
Diante dessa cinzenta paisagem, embora seja
ocioso repetir, mas por ser importante rememorar,
estamos nos defrontando com questões vivas, gritantes, que requerem redirecionamentos, através de
improteláveis reformas: a reforma tributária, iniciada
há mais de um ano e que está parada, a reforma
previdenciária, que já avançou alguns passos, e a
reforma administrativa, que está travada num muro
corporativo. E a leforma económica? Já votada e
promulgada, mas no impasse das discussões referentes a conceitos do que seja responsabilidade típica de governo ou o que seja passível de delegação
à iniciativa privada pela liberação, concessão ou parceirização. Está muito ativa entre nós a superada
concepção do Estado-Empresário e Estado-Tutor.
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Em oportl.mfdades futuras, espero trazer a esta
tribuna análise crrtica apurada sobre o que efetivamente acontece e, da mesma forma, indicar soluções aperfeiçoantes para que as reformas de base tenham retomo vigoroso e positivo a prazo curto a fim
de que o chamado fndice de desenvolvimento urbano tenha incremento em nossa sociedade, com a
maior participação de todos nos frutos do trabalho.
Na verdade, isso somente alcança simplificando o sistema tributário, com· a redução do número de
impostos, ora em tomo de 60 tributos a atender. O
custo de sua obediência é por demais inflacionado e
seus privilégios calcificados enfraquecem a certeza
ou expectativas do sucesso ou estabilidade da nossa moeda nova, o Real.
Quanto ao sistema previdenciário, o prognósticó de insolvência a curto prazo pode, na realidade,
ser revertido com eliminação de privilégios, como
precocidades nos jubilarnentos, eliminação de sua
acumulação a partir para a regra do tempo de contribuição e idade mfnima, tudo rigorosamente como
dispõem os salutares cálculos atuariais.
A reforma administrativa, abrangendo as três
esferas de governo, é improtelável, para o próprio
bem do servidor. Por um novo ângulo, ele necessita
também ter desafios de ser ousado, virtudes que o
sistema burocrático lhe tolhe na prática. O servidor
não pode ser aquela pessoa, como descrito pelo
aviador e escritor francês, Antoine Saint-Exupery,
em "Terra dos Homens•, onde ele lamenta a vida insípida dos burocratas, presa à terra, monótona, ávida de estabilidade e segurança, enquanto ele parte
de madrugada, de Toulouse em direção á África e à
América do Sul.
Enfoeando os obstáculos quanto à implementação das reformas econõmícas, resumidos em resfduos institucionais e interesses estabelecidos, o indicado é ampliar-se mais intensamente a discussão,
de modo que fique bem entendido que estatização,
reserva ou proteção de mercado para alguns setores
não estratégicos da economia é a menos indicada
das opções no cenário da globalização. O fundamental é se ter convicção da necessidade da abertura e do poder para a exposição à concorrência, a fim
de que se alue contando com investimentos e geração de novos empregos. Como é óbvio, investimentos dependem de poupanças, e as estatais e Governo só podem praticá-los onerando a população. Está
esgotado o modelo pré-revolução da comunicação e
da informática. A reduçãodo Custo-Brasil é o caml~
nho subjacente visado nas- reformas económicas
para que os produtos brasileiros possam alcançar
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qualidade e preços de competição, avançando agressivamente no mercado internacional. Qualidade e preços que também não deixem de melhor atender o consumidor interno, impedido por muito tempo de adquirir
coisas melhores, dado barreiras protecionistas.
Eis, portanto, parte da natureza dos desafios que
pesam sobre a Nação, para os quais as rtderanças empresariais e politicas dispõem de uma grande variedade
de respostas, em cima das quais desejam laborar.
Mas não é tudo. As reformas representam uma
das partes importantes, como plataforma da construção a ser empreendida Existe, a considerar, a baixa
escolaridade no Brasil, amarra que ainda continuará
segurando o País no círculo vicioso do desemprego.
Na economia global, o trabalhador precisa ser ensinado não ~nas a fazer mas, acima de tudo, a
_aprender fazendo.
·Ao ladQ, pjsso, .não se recupera o tempo perdido se
'técnicOs e superiores não formarem
empreendecfOfes e profissionais de nível tecnológico
elevado; em 'cÔndiÇões de iniciarem novos negócios
1
gerando mais empregos e garantindo às empresas
locàis capaCidade de disputar tecnologicamente.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eis, em
traços gerais, o perfil de meu entendimento sobre o
Brasil de hoje que deverá nortear meu trabalho no
cumprimento desta minha nova missão.
Esperó, portanto, somar com V. Ex's no vigor
do desempenho desta Alta Casa do Legislativo, de- · ·
sempenho voltado à sustenlação da democracia e
aos demais elevados interesses da Nação Brasileira.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, era o
que me cabia dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Na
prorrogaÇão "d8. Hora do Expediente, asseguro o uso
da palavra por 5 minutos, para uma comunicação
inadiável, nos termos do art. 158, § 11, do Regimento
Interno, ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou encaminhando
. à Casa, um pedido de informação ao Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. A
imprensa pub6cou a pesquisa, oonde se dão os números das candidaluras à Presidência da República,
se tiver reeleição, com o nome do Senhor Fernando
Henrique Cardoso, e se não tiver reeleição com os
outros nomes. O Globo e os demais jornais, fazem
questão de dizer que esses números foram fornecidos pela 'Assessoria de Imprensa do Presidente da
República.

curoos
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Ora, Sr. Presidente, a Constituição brasileira
não preVê reeleição. Se a Constituição brasileira não
prevê reeleição, como é que usando o dinheiro público, a Presidência da República manda fazer 'lima
pesquisa, colocando o nome do Presidente como
candidato à reeleição? Isso é pressão no Congresso, Sr. Presidente, isso é o mau uso do dinheiro ptíblico, isso é uma fórmula que chama a atenção, com
todo o respeito, e já nos assusta de que meios usará
o Presidente da. República se tiver reeleição, A imprensa de hoje está mostrando que o Plano da Comunidade Solidária está sendo usado de montão, a
favor dos municípios que interessam ao governo.
Já se diz que agora, um mês antes das eleições, o plano do Presidente José Samey, na distrib!Jição do leite que estay-a desativado há 4 anos,
durante este mês vai ser reativado. Mas fazer isso,
Sr. Presidente? Fazer uma pesquisa do Governo
Federal, colocando o nome do Presidente da República como candidato à reeleição, num País em
que não tem reeleição, é não respeitar a Constituição. Hoje não tem reeleição. Sua Excelência é
candidato, tudo bem! Sua Excelência quer mudar,
tudo bem! Tem. muita gente que quer mudar a
Constituição, tudo bem! O Congresso vai debater
a natéria, tudo bem! Mas encomendar uma pesquisa a uma empresa que faz pesquisas em nome do
Governo, incluindo o nome do Senhor Fernando
Henrique como candidato à reeleição, comparando-o com Lula, Sarney, Maluf, Itamar, demonstrando que, com ou sem reeleição, o Senhor Fernando
Henrique ganha estourado no primeiro turno, tudo
pago com o dinheiro público, é inaceitável! Alguém
ouviu falar que nos Estados Unidos, em todos esses anos de existência da reeleição naquele pafs,
algum presidente · americano mandou .publicar alguma pesquisa da Casa Branca comparando-o
·
aos outros candidatos?
Sr. Presidente, quero ver a resposta a este pedido de informação. Um governo é imoral, moralista
ou amoral. Conhecia o Senhor Fernando Henrique;
pensei que o conhecia mesmo, porque não imaginava tal atitude de Sua Excelência. O Senhor Femando Henrique pertenceu a um Governo que patrocinou a sua candidatura. O Presidente llamar Franco
lançou o seu nome, bancou o seu nome e ele saiu
candidato a Presidente. No entanto, o Presidente
llamar Franco demitiu o Ministro do Planejarnento,
Alexis Stepanenko, seu íntimo amigo, porque S. Ex"
foi para a imprensa dizer que ia fazer urna inaugura.::
ção em Goiás, às vésperas da eleição, com a presença do Senhor Fernando Henrique.
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Agora o que estamos vendo é isto aí: distribuir
leite um mês antes. Defendi junto ao Governo Itamar
que ele devia relançar o plano do leite do Sr. José
Samey, que eu achava um bom plano. Não lançaram no-Governo Itamar, não lançaram no Governo
Fernando Henrique, vão lançar agora, 1 mês antes
das eleições.
A manchete é dolorosa e dramática, incluindo,
inclusive, o nome da Primeira-Dama, dizendo que o
Plano da Comunidade Solidária está sendo usado
na distribuição de bolsas, exatamente na área política, Sr. Presidente. E a manchete está aqui no O
Globo: "Fernando Henrique seria reeleito com 41%•.
Pesquisa feita por quem? Pelo Governo FederaL
Com. o dinheiro de quem? Do povo brasileiro, em
uma afronta à Constituição, que diz que não tem
-reeleição. Que O Globo fizesse isso, tudo bem; que
o PSDB fizesse isso, tudo bem; mas o Governo, Sr.
Presidente?
Penso que o Senhor Fernando Henrique Cardoso tem que parar para meditar, Sr. PresidentEICom todo o respeito, acho que não estão sendo
bons os caminhos. E eu que, em tese, até sou simpático à reeleição já estou começando a me assustar, pois se já começa assim, o que acontecerá depois?! _
O SR •. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Na
prorrogação da Hora do Expediente, asseguro o uso
da palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos tennos do ar!. 158, § 2" do Regimento interno, ao nobre Senador Antonio Canos
Magalhães, como Líder.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(Pfl-BA. Para uma comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto que me leva à tribuna e que merece realmente a atenção do Plenário tratarei logo em
seguida.
De logo, entretanto, respondo rapidamente ao
Senador Pedro Simon. Primeiro, para dizer que S.
Ex" não está irritado com quem pagou a pesquisa,
está irritado com· ·seu resultado - essa é a verdade!
- e, em segundo lugar, que a Casa esperava que S.
Ex" esclarecesse por que o Sr. Itamar Franco, ganhando do País, como embaixador, em dólar americano, está no Brasil desde o dia 27 de julho. S. Ex"
solicitou uma pro1rogação desse pr-aZo que já se extinguiu, mas contiriua no Brasil ao invés de estar
ocupando o cargo para o qual foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores em reunião realizada
no dia 7 de dezembro, na qual eu e o Senador Pedro Simon estávamos presentes - S. Ex" deve se

o
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lembrar. Portanto, o País está há 1O meses sem embaixador na OEA e, mesmo ganhando como embaixador, ao invés de se reunir com os embaixadores
americanos, está se reunindo com políticos ou mesmo com outros setores de atMdade no BrasiL Esse
é um fato grave que o ex-Líder do Sr. Itamar Franco
ainda não explicou para nós.
Ditas essas palavras, faço uma comunicação
urgente a esta Casa.
Hoje encontrei o Sr.· Embaixador llmericano
para protestar, em nome da Comissão de Relações
Exteriores, com relação ao problema de visto dos brasileiros. Realmente, os brasileiros estão sofrendo agruras para conseguir o visto para os Estados Unidos. A
Comissão resolveu, até por urna indicação do Senador
Epitacio Cafeteira, apoiada por todos os Senadores,
qae deveria haver um protesto nosso e um pedido de
explicações à Embaixada Americana por que isso
acontece, sobretudo se cornparannos com a Argentina, onde o visto é dispensado para os argentinos.
Nós tínhamos que reagir, corno ci ltarnaraty
tem que reagir em relação a esse assunto. Fui lá,
tratei com o Embaixador e ele prometeu tomar algumas providências para modificar a lei americana, a
fim de que esse assunto possa ser tratado com mais
benevolência, pelo menos, em relação ao nosso
País. Entretanto, de logo pedi, e obtive, providências
com relação aos consulados, para que tratem melhor os brasileiros que pedem visto e não os submeta às humilhações que alguns brasileiros são submetidos nos consulados americanos em Ioda parte
do País. E as providências foram adotadas.
Acompanhou-me nessa missão o Senador Carlos Wilson e obtivemos o êxito necessário, porque vi
o Embaixador realmente tomar providências em relação a vários consulados no Brasil, que vão agora,
acredito, tratar com mais cMiidade, como nós merecemos, o problema do visto, sem as recusas que se
estão tomando habituais em relação aos brasileiros
que querem visitar os Estados Unidos.
Essa comunicação é indispensável para este
Plenário, porque os brasileiros não aceitam mais essas
humilhações, sobretudo quando em relação ao nosso
país amigo, a Argentina. tal coisa não acontece.
Essa é a comunicação urgente que tinha a fazer a este Plenário e, ao mesmo tempo, rebater as
acusações que foram feitas ao Presidente da República pelo Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador
Sebastião Rocha. Logo a segui r passaremos à o
demdo Dia.

r.:
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, teve in feio
hoje, em Brasma, no Hotel Bonaparte, o 9" Seminário Internacional de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos. Esse seminário discute attemativas e
soluções que agilizem o processo de gerenciamento
eletrônico de documentos e também promove um
debate sobre a legislação a respeito do valor jurfdico
dos documentos produzidos e arquivados eletronicamente. É um seminário promovido pelo Cenadem,
Centro Nacional de DesenvoMmento Micrográfico,
com o apoio da ABGII, Associação Brasileira de Gerenciamento da Imagem da Informação, e do Cenarq, Centro Nacional de Arquivo.
-Fui convidado pelos organizadores do evento
para proferir uma palestra sobre um projeto de lei de
minha autoria, que atribui ao Projeto de Lei n• 22/96,
valor jurídico ao armazenamento eletrônico de documentos e dá outras providências.
E~ é um dos aspectos principais que estará
em debate desde hoje e concluindo o seminário,
amanhã, haja vista, no entendimento das pessoas,
dos gerentes das instituições públicas que lidam
com documerl!os, a necessidade de se encontrar
uma solução par;~ o arquivamento e, também, para
que os documentos produzidos ou armazenados
eletronicamente tenham valor jurídico.
Decidi usar a palavra, hoje, a respeito deste
assunto eom dois objetivos: Primeiro, agradecer o
convite, a inclusão do meu nome enquanto palestrante nesse importante seminário que reúne organismos, representantes desse setor de informática
tão desenvolvido, hoje, no Brasil e no mundo.
Agradeço a honra que me foi ooncedida pelos
organizadores do evento. E, em segundo lugar, peço
a contribuição das Sr"s e Srs. Senadores com relação a sugestões para o projeto.
Este projeto, certamente, uma vez transformado em lei, irá mudar muito o dia-a-dia do brasileiro,
das organizações governamentais, das ·empresas
privadas, haja vista que será passivei destruir uma
série de papéis que hoje se encontram em volumosas caixas, em grandes armazéns, pelo Brasil afora.
Esse assunto, certamente, não diz respeito apenas
a um pais isoladamente, mas, no futuro, deverá ser
discutido em tratados e acordos internacionais, para
que se tenha condição de harmonizar e ter elementos uniformizados, a fim de que um documento digitalizado, digitado, armazenado ou produzido eletronicamente; em um pais, também possa ter valor em
outro, como é o caso do passaporte.
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É um assunto polémico, que envolve reoonhecimenlo de assinatura, autenticidade de documentos,
mas que, com o aluai desenvoMmento a que chegou •
a informática no pais e no mundo, é necessário discutir. E, desde já. peço o apoio das Sr"s e dos Srs. Senadores no sentido da contribuição que possam dar e da
aprovação desle importante projeto.
Muito obrigado.
O SR.l.ÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve, mas não gostaria que passasse sem esclarecirhento essa questão que já foi trazida, mais
urna vez, ao debate sobre a distribuição do programa do leite.
Sou do PSDB, apóio o Governo do Presi1dente Fernando Henrique e, em muitas situações, tenho até votado contra a orientação do meu
Llder, quando entendo que o Governo se equivoca. Nessa questão do leite, não podemos fazer
nenhum tipo de crítica ao Governo por uma razão muito simples: somente após a aprovação
da emenda constitucional que instituiu a CPMF,
o Governo pôde negociar um empréstimo com o
Banco do Brasil, às custas do FAT- Fundo de
Amparo ao Trabalhador, que mobilizou os recursos indispensáveis para a "continuação do programa que se faz através dos municípios, uma
vez que o programa do Sistema único de Saúde
é descentralizado.
Portanto, não há ar - temos que ser coerentes
e justos - nenhuma vincu!ação entre campanha eleitoràl é· o prOgrama de l_eite, a não ser ui-na mera superposição de datas, porque tudo isso estava dependente da liberação de recursos, que todos sabemos que só agora aconteceu, por força de um empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil, dando
como garantia a arrecadação que se fará pela
CPMF.
· Por urna questão de justiça ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Ministro da Saúde, gostaria de fazer esse reparo, para
que não passasse em julgado a afirmação que vincula a execução do programa à realização das eleições.
·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre
a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N•192, DE 1996
• Altera os arts. 47 e 85 da Lei n•
8.069, de 13 de julho de 1990 ~ Estatuto
da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências. •

O Congresso Nacional decreta:
A.rl 1° Os arls. 47 e 85 da Lei n• 8.069, de 13
de julho de 1990, passam a vigorar acrescidos, respectivamente, de um § 7" e um parágrafo único com
as seguintes redações:

"Ar!. 47. ···································-···········
§ 7" O mandado judicial de cancelamento de registro civil do adotado será ex. pedido somente após o trânsito em julgado
da sentença de adoção.
Art. as.····················-····-·······················
:
Parágrafo único. Tratando-se de adoção, somente após o trânsito em julgado da
sentença poderão ser expedidos alvarás judiciais autorizativos de emissão de passaporte_e viagem de crianças e adolescentes
para o exterior.•
Ar!. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" R~ as disposições em contrário.
Justificação
Não bastam as evidências para que os procedimentos judiciais e extrajudiciais sejam corretamente observados em todo o território nacional. É imprescindível que a lei os estabeleça com clareza,
para que se evitem interpretações discrepantes.
No primeiro caso - art. 47 - identifoca-se lacuna no ordenamento jurídico específico, porquanto
nada na atual lei obsta seja cancelado o registro do
adotando, estando ainda em trâmite o processo de
adoção.
Na hipótese de frustração desse processo, por
desistência do postulante ou por qualquer outro motivo imponderável, o menor se encontrará na bizarra
situação jurídico-cM! de ausência de identidade, ainda que temporária, em face do cancelamento do registro anterior e do não-aperfeiçoamento do que se
encontrava em curso.
A proposição tem por objetivo normalizar o
tema, impondo a vedação de antecipação de feitos,
constitutivos de novos registras, baseados em mera
presunção de futuros resultados processuais. O ai-
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cance ultrapassa o âmbito judiciário e atinge, especialmente, os cartórios extrajudiciais, dependentes
de uniformização de procedimentos em virtude da.
dimensão territorial do País e, pela mesma razão, de
expedição de provimentos judiciais.
No atinente ao arl 85 do Estatuto, identifica-se
nova lacuna, pois a criança ou adolescente, na companhia de pessoa estrangeira residente ou domiciliada no exterior, pode; consoante ·aquele texto, deixar
o território nacional, desde que a faça apenas com
prévia e expressa autorização judicial.
Dessa forma, o dispositivo atual, sobre o qual
busca incidir a proposição, não distingue entre a viagem motivada por adoção de menor brasileiro, por
estrangeiro, da viagem de estudos ou lazer, em
companhia de pessoa de nacionalidade estrangeira,
pois em qualquer dos dois casos a lei exige apenas
a autorização judicial.
Procedida a atteração dos dispositivos indicados, com o concurso do projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos ilustres Parês, somente
após o trânsito em julgado da sentença de mérito
poderão surtir os efeitos legais, tanto para a elaboração de novo registro· de nascimento, quanto para a
expedição de passaporte e autorização de viagem.
As razões expandidas nos motivam a solicitar
aos ilustres Congressistas apoio à proposição, com
vistas a corrigir e aperfeiçoar dispositivos do Estatuto menorista.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. ·Senadora Marina Silva.

LEGISLAÇÃO CfTADA

LEI N• 8:069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente
SEÇÃOIV
DaAdoção
Art. 39. A adoção de criança e de adolescente
reger-se-á segundo o disposto nesta lei.
Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração.
Ar!. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
·
Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao
adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórias, desligando-o de qualquer vfnculo
com pais e parentes, salvo os impedimentos matri-

moniais.
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§ 12 Se um dos cônjuges ou concubinas adota
o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação
entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotanta e os respectivos parentes.
§ 2" É recíproco o direito sucessório entre o
adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4° grau,
observada a ordem de vocação heredftária
· Art. 42. Podem adotar os maiores de vinte e
um anos, independentemente de estado cMI.
§ 1° Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
§ 2• A adoção por ambos os cônjuges ou concubines pQderá ser formalizada, desde que um deles
tenha completado vinte e um anos de idade, compro~~<tda a estabilidade da tamma.
§ a• O adotante há de ser, pelo menos, dezasseis anos mais velho do que o adoiando.
§ 4 2 Os divorciados e os judicialmente separados poderão adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e
desde qÜe o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal.
§ 5" A adoção poderá ser deferida ao adotante
que, após inequivoca manifestação de vontade, vier
a falecer no corso do procedimento, antes de prola.
tada a sentença. ·
. Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se
em motivos legítimos.
Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor
ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado.
Art. 45. A adoção depende do consentimento
dos pais ou do representante legal do adotando.
§ 12 O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam
desconhecidos ou tenham sido destituídos dÓ pátrio
poder.
§ 2" Em ·se tratando de adotando maior de
doze anos de !dade, será também necessário o seu
consentimento.
Art. 46. A adoção será precedida de estágio de
convivêncià com· a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as
peculiaridades do caso.
§ 1° O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de ·
idade ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a convivência da constituição do vínculo.
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§ 2° Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no •
mínimo quinze dias para crianças de até dois anos
de idade, e de no mínimo trinta dias quando se tratar
de adotando acima de dois anos de idade.
Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por
sentença judicial, que será inscrita no registro civil
mediante mandado do qtjal não· se fornecerá certidão.
§ 1° A inscrição consignará o nome dos adotantas como pais, bem como o nome de seus ascendentes.
§ 2" O mandado judicial, que será arquivado,
cancelará o registro original do adotado.
§· a• Nenhuma observação sobre a origem do
ato poderá constar nas certidões do registro.
§ 4 2 A critério da autoridade judiciária, poderá
ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.
•
§ 5° A sentença conferirá ao adotado o nome
do adotante e a pedido deste, poderá determinar a,
modificação do prenome.
§ 62 A adoção produz seus efeitos a partir do
trânsito em julgado da sentença, exceto na hipótese
prevista no art. 42, § 5°, caso em que terá força retroativa à data de óbito.

...-....................... .. ·-··--······--······--··-···--------···
;-

SEÇÃO III
Da Autorização Para VIajar
Art. aa. Nenhuma criança poderá viajar para
fora da comarca onde reside, desacompanhada dos
pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.
§ 1° A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação,
ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada
pelo pai, mãe ou responsável.
§ 2" A autoridade judiciária poderá, a pedido
dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.
Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou
adolescente:
I - estiver acompanhado de ambos os pais ou
responsável;
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li - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de docllmento com firma recpnhecida.
Art. 85.-Sem prévia e expressa autorização jll- ·
dicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em
território nacional poderá sair do Pafs em companhia
de estrangeiro residente ou domiciHado no exterior.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - Decisão Terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
projeto lido será encaminhado à comissão competente.·
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador João
Rocfia.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 871 OE'1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos tenmos dos art. 49, inciso X, e 50
da Constituição Federal, combinados com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitados ao Ministro Chefe da Casa Civil as seguintes infonnações:
1. Qual o total de cestas de qlimentos que foram distribuídas pelo Governo Federal, considerando todos os programas existentes, desde janeiro de
1996? Listar, detalhando por programa, mês e por
município.
2. Quais os critérios utilizados para o cadastramenta dos beneficiários dessas cestas de alimentos?
3. Que entidades governamentais e da sociedade civil são responsáveis pelo cadastramento dos
beneficiários, pela distribuição e controle das cestas
de alimentos?
4. Quanto foi gasto na aquisição e distribuição
das referidas cestas? Listar, detalhando por programa e por mês.
5. Justificar as razões que levaram o Governo Federal a aumentar significativamente a distribuição de cestas de alimentos justamente no período que precede as eleições de 3 de outubro de
1996.
Justificação
Às vésperas da eleição municipal o Governo
Federal retomou a distribuição das cestas de alimentos, inclusive no âmbito do Comunidade Solidária. A
imprensa vem denunciando o uso político do programa por diversos ca,1didatos. Não pode ser esqueci-
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do o que ocorreu nas eleições de 1990 e 1992,
quando programa semelhante foi usado, pela Sr"
Rosane Collor, entre outros, para favorecer os can- •
didatos simpáticos ao Palácio do PlanaHo. À época,
parlamentares de todos os partidos, incluSive muitos
dos quais estão hoje no governo, ocuparam a tribtJna do Congresso para. apontar o uso eleitoreiro na
distribuição dos alimentos, aliás, semelhante ao que
agora ocorre.
Visando garantir a credibilidade das eleições, é
importante que·o governo envie as informações aqui
solicitadas.
Sala das Sessões, em 29 de agosto de 1996.
Senador Eduardo Supllcy

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requerimento lido será despachado à· Mesa para decisão, nos tenmos do inciso III, do art. 216 do Regimento Interno.
'
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pela
ordem.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não é
natural que o Sr. 1• Secretário leia pelo menos as
primeiras perguntas do Requerimento de lnfonnações, para que os Srs. Senadores tomem .conhecimento do seu teor?
Estou solicitando informações sobre a distribuição de cestas básicas, que tem ocorrido com intensidade cada vez maior às vésperas das eleições e
com procedimentos que parecem ser de natureza
político-eleitoral.
É esse o teor do requerimento de infonmações e, norlnalmente, o 1• Secretário lê pelo menos a primeira ou a segunda pergunta para que
todos os Srs. Senadores tomem conhecimento
do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campefo) - Esclareço a \t. Ex" que o 12 Secretário está cumprindo
o art. 241, do Regimento Interno, lendo apenas a
síntese do requerimento de V. Ex".
No entanto, comunico a V. Ex" que seu requerimento será publicado na íntegra nos diários e nos
avulsos deSta Casa.
- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador João Rocha.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 872, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 160 do Regimento Interno do. Senado, que a Hora do Expediente da
sessão ordinária do dia 31-10-96 seja destinada a
homenagear os 3.000 anos da cidade de Jerusalém
-Israel.
Justificação
Jerusalém é um mosaico de culturas e nacionalidades, povos e comunidades. É uma união de
contrastes de caráter inigualável.
Seu nome, de acordo com a tradição, é composto por. duas palavras hebraicas -"IR", que significa cidades e Shalom, que significa paz- materiàli~ndo a esperança manifesta pela mais nobre
aspiração da humanidade: a paz entre todos os
homens.·
Nessa hora em que propomos .essa homena- ·
gem pelos seus 3.000 anos, esperamos estar também homenageando as culturàs judaicas, muçulmanas e cnstãs, que têm na cidade o berço de suas
convicções religiosas.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
requerimento lido será submetido à deliberação do
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, inciso I, letra b, do Regimento Interno da

casa.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador João Rocha

É lido o seguinte
OF. 055/GLPSDB~
Brasília, 29 de agosto de 1996.
Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Valho-me do presente para indicar, em substituição ao Excelentíssimo Senhor Canos Wilson, o
nobre Senador José lgnácio Ferreira. que representará o PSDB na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização.
Na oportunjdade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Sérgio Machado,
Uder do PSDB.
O SR-;- PRESIIJENTE (Valmir Campeio} - Será
feita a substituição solicitada
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se-·
cretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido e aprovado o seguinte

,

REQUERIMENTO NO 873, DE 1996
Senhor Presidente,
175, alínea d, do Regimento
Nos tennos do
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que as matérias constantes dos itens n"s 13 e 15 da
pauta, respectivamente Projeto de Resolução n• 74,
de 1996, e Proposta de Emenda à Constituição n"
57, de 1995, sejam submetidas ao Plenário após o
item n•2.
S"ala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
1 Sr. 1• Secretário em exercício, Senador João
Rocha.
É lido e aprovado o seguinte

ar!.

REQUERIMENTO N• 874, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do nem n• 3 seja submetida
ao Plenário após o nem 18.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Ney
Suassuna
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • ilem 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 87, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 788, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 87, de 1996 {apresentado
· como conclusão do Parecer n• 471, de
1996, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza a Prefenura Municipal de
São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Rnanceiras do Tesouro do Município de São Paulo - LFTMSP, destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no
segundo semestre de 1996.
-

-

-

-

--

{Em fase de recebimento de emendas
até o dia 04.09.96, ou até o encerramento
da discussão, nos termos do art 235, 11, f,
combinado com o art. 348 do Regimento lntemo)
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Discussão do projeto em turno único.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da disçossão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lida a seguinte
EMENDA N2 1-PLEN (SUBSTITUTIVO)
O Senado Federal resolve:
Art 1° É a Prefeitura Municipal de São Paulo
autorizada, nos termos da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, a emitir Letras Rnanceiras do Tesouro do Município de São Paulo LFTMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobiliána
vencível no 2° semestre de 1996.
Art 2 2 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, correspondente a 54,02% (noventa e quatro
por cento e dois centésimos) dos títulos a serem
substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 5 (cinco) anos;
e) valor nominal: R$1 ,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
SE LIC
Título
691096

1"-9-1996

1.211.341.501

691096

12 -12-1996

633.172.494

Vencimento

Quantidade

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

SELIC
Coloca cão

Vencimento

2-9-1996

1"-9·1999

691094

2-9-1996

2-12-1996

12 -12-1999

691094

2-12-1996

Título

Data-base

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20-9-79,
do Banco Central do Brasil;
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i) autorização legislativa: Lei
7.945, de 2910-73, e Decreto n• 27.630, de 26-1-89.
_,
Art 32 A presente autorização deverá ser exer-.
cida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a
contar de sua publicação.
Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

JUstificação·
Vem ao plenário desta Casa, em regime de urgência, o Projeto de Resolução do Senado aprovado
pela Comissão de Assuntos Econ6micos, que autoriza o Município de São Paulo a admitir títulos destinados ao giro de sua dívida mobiliárta vencível no 22
semestre, no valor de R$41.741,2 milhões. O Rela. tor inciuiu em seu parecer a possibilidade de rolagem de 98% do total dos títulos vencíveis no. período, conforme acordo infolr'al que foi estabelecido
ano passado naquela Comissão e que tem sido res' peitaqo na maioria das Resoluç6es aprovados por
esta Casa. Sena quase natural a aprovação de projeto de resolução em conformidade com as decisões
já adotadas anteriormente.
Forçosamente, faz-se necessário a apresentação deste Voto em Separado para demonstrar que
esta matéria, em especial, não se enquadra no perfil
dos casos de rolagem de dívida dos Estados e demais Municípios, em função da evolução que a dívida mobiliána do Município de São Paulo assumiu
nos últimos anos, bem como os fatores que determinaram o seu crescimento extraordinário.
O próprio Ofício Sí75, de 1996, do Banco Central, aponta a especificidade desta questão. Segundo o Banco Central, "observa-se que desde juiho/94
essa dívida cresceu 188,2%, contra um crescimento
de 114,3% do total das dívidas de todos os estados
e municípios". Na realidade, se ampliarmos o horizonte de tempo da comparação realizada pelo Banco
Central, veremos que a situação é bem mais grave.
A dívida mobiliána do Município· de São Paulo,
segundo relatório do Banco Central, era de
US$658.529 mil em janeiro de 1993 e representava
4,84% do total da dívida mobiliána de todos os estados e municípios. Até julho de 1996, a dívida dos estados e demais municípios cresceu 223,73%, enquanto a dívida mobiliária aqui em questão cresceu
nada mais nada menos que 595,33%, atingindo
R$4.579 milh6es. A dívida mobiliária do município
passou a representar 9,84% do total da dívida mobiliária de estados e municípios, tendo dobrado sua
participação no lotai destas dfvidas em um prazo relativamente curto de 3 anos e meio.
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Se a evolução da dívida mobiliária de estados
e municípios tem merecido, por parte de diversos
Senadores, manifeslações de profunda preocupação, o aumeoto da dívida de São Paulo é estarrecedor. Neste período de 3 anos e meio, a dívida mobiliária do município cresceu a um ritmo de aproximadamente R$3 milhões por dia, comprometendo definttivamente a gestão financeira do município nos
próximos anos e, o que é pior, cria um estoque de
dívida que terá que ser saldado, no Muro, pelos munícipes.
O Banco Central, em seu ofício, também esclarece o motivo desla evolução desproporcional do es'
toque da çlívida. •o crescimento acima da média é
explicado basicamente pela emissão de t1lulos para
pagªmento de precatórios judiciais, que alcançou o
valor de .R$3.022 milhões, representando 68,5% da
dívida mobiliária do município". O Banco Central poderia ter analisado mais profundamente esla questão, pois possui elementos suficientes para afirmar
que os recursos obtidos com a emissão destes !Jlulos, que,:constitucionalmente, só podem ser utilizados para finalidade específica de pagamento de precatórios judiciais, foram desviados para outras finalidades.
O Banco-central possui, em seus arquivos, documento da própria Prefeitura Municipal que traz
uma síntese dos pagamentos judiciais com emissão
de tltulos, cujo resumo final aponta para um saldo de
US$443.896 mil, em 26-4-94, relativo a recursos obtidos com a emissão de títulos mas não utilizados
para o pagamento de precatórios. Recentemente, o
Relatório do Tribunal de Contas do Município sobre
as contas de 1995 apontou um saldo a maior de
R$800.288 mil, resultado de emissões de títulos no
valor de R$947,470 mil e pagamentos totais de precatórios judiciais, em 1995 no valor de apenas
R$147.182 mil. Como vemos, o problema vem ampliando extraordinariamente ao longo do tempo.
Na realidade, existem fortes indicativos destes
desvios desde início de 1993. Após o Senado Federal ter promulgado a Resolução n• 13/93, em fevereiro, que autorizava a Prefeitura de São Paulo a emitir
287.692.851.896· LFTMISP (US$517 milhões) para
pagamento do 42 oitavo e complementos aos 1•, 2 2 ,
32 e 4° oitavos dos precatórios judiciais, o Executivo
local enviou projeto de lei à Câmara Municipal, em
julho do mesmo ano, solicitando autorização para
abertura de crédito adicional suplementar para
obras, argumentando excesso de arrecadação. Verificando-se os dados da arrecadação do Município,
constantes no projeto, observa-se que todos os itens
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têm variação negativa com relação ao projetado, havendo excesso apenas na transferência da cota parte do ICMS (5,3%) e na emissão de títulos para pagamento de precatórios judiciais (204,96%). Apesar •
do evidente desvio dos· recursos autorizados pelo
Senado Federal, esla Casa não se dispôs a adotar
medidas saneadoras à época.
Neste momento, no entanto, não se trata mais
de fortes evidências de desvio de recursos, mas a
constatação clara e evidente do ocorrido, certificado
oficialmente pelo Tribunal de Contas do Município.
Não há mais qualquer dúvida quanto ao descumprimento à Constituição e à autorização concedida por
esta Casa, cuja autoridade encontra-se profundamente ferida por gestores públicos que exorbitaram
de no~ confiança. havendo quebra de confiança
desta magnitude, não cabe a manutenção de acordos políticos erigidos no âmbito da Comissão de Assuntos Econômlcos .que visam solucionar a grave
crise por que passam estados e municípios, vítimas de
• uma politica monetária do governo federal que lhes impõe um custo financeiro absurdamente elevado.
Mas como pode ser verificado, o que estamos
discutindo é uma gestão financeira e orçamentária
descontrolada, que utilizou de instrumentos inconstitucionais e não importou-se em quebrar a confiança
do Senado Federal e dos cidadãos paulistanos, pois
estes terão que pagar esta pesada conta. O Tribunal
de Contas do Município já constatou o desvio dos
recursos e, mais cedo ou mais tarde, o Poder J:Jdiciário também irá manifestar-se pois existem mais
de um processo tramitando na justiça. Mas o Senado Federal não pode permitir que o problema se
agrave ainda mais, pois as conseqüências serão
sentidas pela população. Neste sentido, temos o dever de ser o mais rigorosos possível, aprovando única e exclusivamente a rolagem daquilo que o Banco
Central recomendou como tecnicamente indicado,
ou seja, 54,02% do valor vencível no período. Este é
o objetivo do substitutivo que apresentamos:
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira,
Relator do Projeto, para emitir parecer sobre a
Emenda que acaba de ser lida.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA Para
emitir parecer: Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, as coisas acontecem na vida das pessoas.
Ontem, eu tive a oportunidade de usar esta tribuna
para elogiar a postura do nobre Senador José
Eduardo Outra, quando retirou o seu projeto sobre a
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Vale do Rio Doce, que não quis ver modificado e
usado como moeda de troca Por isso, fiz um elogio, sem qualquer restrição e quis o destino que,
24 horas depois, S. Ex• desse o troco e apresentasse um substitutiVo ao projeto para a cidade de
São Paulo.
Desta vez, nobre Senador José Eduardo Dutra,
V. Ex" assina projeto de autoria do nobre Senador
Eduardo Suplicy. Penso que teria ficado melhor se o
Senador Eduardo Suplicy, representante de São
Paulo, o tivesse apresentado. Pelo menos, S. Ex"
mostraria a face e diria que não queria que a cidade
de São. Paulo rolasse sua dfvida. Mas por que não o
fez? Porque a modificação no percentual da rolagem
era impoSsfvel para o nobre Senador Eduardo Suplicy, que, aqui, neste plenário, manifestou-se favorável à rolagem da dívida do Rio de Janeiro nesse índice, apesar de o Banco Central sugerir um percentual menor. Essa é a explicação do pedido do nobre
Senador Eduardo Suplicy para que V. Ex" assinasse
esse substitutivo. S. Ex" não poderia fazê-lo, porque
usou a mesma argumentação, quando relatei o processo para defender a rolagem da dívida do Rio de
Janeiro nesses percentuais.
De forma que dou meu voto contrário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo mesmo motivo que extemei no parecer- de aprovação.
A Resolução n• 69, de 1995, desta Casa, dá
competência ao Senado para definir em cada caso o
percentual de refinanciamento adequado às condições próprias de cada solic~ante.
Na realidade, no próprio substituti.vo do subscmor da proposta, Senador José Eduardo Outra, autor o Senador Eduardo Suplicy - está claro que o
vencimento de 1.211.341.501 títulos é no dia 1• de
setembro. Estamos no dia 29 de agosto, portanto, a
data está próxima.
Qualquer medida protelatória aqui é com o desejo de prejudicar a cidade de São Paulo. O Prefeito
é do meu Partido, mas se não o fosse, também eu
teria dado parecer favorável.
Eu diria que a cidade de São Paulo é de nordestinos. Já teve como Prefeita a Sr" Luiza Erundina, que é também nordestina. Lá estão os meus irmãos do Nordeste.
De qualquer maneira, eu daria um parecer pela
rolagem da dívida, que foi também decidida pelo Senador Eduardo Suplicy para o Rio de Janeiro.
Quero, portanto, submeter aos meus Pares esta
minha rejeição a esta proposta, porque é uma proposta política, e o candidato· do meu Partido ameaça vencer a eleição municipal no primeiro turno.
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Lamento que o nobre Senador Eduardo Suplicy
- que estava na reunião e disse que viria para "b plenário tratar do assunto - tenha delegado ao SenadorJosé Eduardo Outra assinar esse emenda. Por que?
Porque S. Ex", Senador de São Paulo, colocar-se-ia
mal perante a opinião pública paulista, a Paulicéia
Como explicar que São .Paulo não conseguiria o que
defendeu para o Rio de Janeiro?
De forma que, o nosso voto é contrário e peço
aos meus Pares que acompanhem este parecer.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O parecer do Relator é contrário à aprovação da emenda
Em discussão ·o projeto e a emenda em primeiro turno. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, "peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, para discutir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT..SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
$r"s e Srs. Senadores, primeiro eu gostaria de - não
tive oportunidade de ·fazê-lo ontem - agradecer os
elogios que o Senador Epitacio Cafeteira fez à minha pessoa. Só que a discussão nas convicções políticas e as convicções políticas não se modificam
em função de elogios ou de ataques que são efetuados no plenário desta Casa.
Não temos a mínima ilusão de que o nosso
substitutivo seja aprovado, mas fizemos questão de
apresentá-lo como um substitutivo da Bancada do
Partido dos Trabalhadores, assinado por mim pelo
fato de ser o Líder do Partido.
Não foi apenas o Senador Eduardo Suplicy que
em outras ocasiões votou a rolagem de 98% de diversos outros Estados. Eu também o fiz. Mas quero
registrar que estamos diante de um fato atípico em
relação às dívidas mobiliárias dos diversos municípios e.dos Estados. Por isso, fizemos questão de
apresentar o substitutivo para que ficasse registrado
nos Anais desta Casa os motivos pelos quais o estamos apresentando.
No novo entendimento, o perlil da evolução da
dívida mobiliária do município de São Paulo não se
enquadra no mesmo perfil dos casos de rolagem anteriores. Isso fez inclusive com que houvesse aqui
um acordo de cavalheiros no sentido da aprovação
de todos eles com 98%.
O próprio Ofício n• 75/96, do Banco Central,
aponta a especificidade dessa questão. Segundo o
Banco Central, "observa-se que, desde julho de
1994, esta dívida cresceu 188,2% contra um cresci-
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mento de 114,3% do total das dívidas de todos os
Estados e municípios.'
Na realidade, se ampliarmos um horizonte de
tempo na comparação realizada pelo Banco Central,
veremos que-a situação é bem mais grave.
A dívida mobiliária do Município de São Paulo,
segundo relatório do. Banco Central, era de
US$658.529 mil em janeiro de 1993 e representava
4,84% do total da dívida mobiliária de todos os Estados e municípios. Até julho de 1996, a dívida dos
Estados e demais municípios cresceu 223,73%, enquanto a dívida mobiliária aqui em questão cresceu
nada mais nada menos que 595,33%, atingindo
R$4.579 milhões. A dívida mobiliária do município
passou a representar 9,84% do total da dívida mobiliária de Estados e municípios, tendo dobrado a sua
partiCipação no total destas dívidas em um prazo relativamente curto de 3 anos e meio.
Se a evolução da dívida mobiliária de Estados
e municípios tem merecido, por parte de diversos
Senadores, manifestações de profunda preocupa·
ção, o aumento da dívida de São Paulo é estarrecedor. Nesse período de 3 anos e meio, a dívida mobiliária do Município cresceu a um ritmo de aproximadamente R$3 milhões por dia, comprometendo definitivamente a.. gestão financeira do Município nos
próximos anos e. o que é pior, cria um estoque de
dívida que terá que ser saldado, no futuro, pelos munícipes.
O Banco Central, em seu ofício, esclarece o
motivo desta evolução desproporcional do estoque
da dívida.
O crescimento acima da média é explicado basicamente pela emissão de títulos
para pagamento de precatórios judiciais,
que alcançou o valor de R$3.022 milhões,
representando 68,5% da dívida mobiliária do
Município.

O Banco Central poderia ter analisado mais
profundamente esta questão, pois possui elementos
suficientes para afirmar que os recursos obtidos com
a emissão destes títulos, que, constitucionalmente,
só podem ser utilizados para a finalidade específica
de pagamento de precatórias judiciais, foram desviados para outras finalidades.
O Banco Central possui, em seus arquivos, documento da própria prefeitura municipal que traz
uma síntese dos pagamentos judiciais com emissão
de títulos, cujo resumo final aponta para um saldo de
US$443.896 mil, em 26 de abril de 1994, relativo a
recursos obtidos com a emissão de títulos mas não
utilizados para o pagamento de precatórios. Recen·
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temente, o Relatório do Tribunal ele Contas Cio Município, sobre as contas de 1995, apontou saldo a
maior de R$800.288 mil, resultado de emissões de
títulos no valor de R$947.470 mil e pagamentos to- •
tais de precatórios judiciais, em 1995, no valor. de
apenas R$147.182 mil. Como vemos, o problema
vem se ampliando extraordinariamente ao longo do
tempo.
Na realidade, existem fortes indicativos destes
desvios desde o início de 1993. Após o Senado Federal ter promulgado a Resolução n• 13193, em fevereiro, que autorizava a Prefeitura de São Paulo a
emitir 287.692.851.896 LFTMs/SP (US$517 milhões)
para pagamento do 4° oitavo e complementos aos
1•, 2", 3" e 42 oitavos dos precatórios judiciais, o
Executivo local enviou projeto de lei à Câmara Mun~
cipal, em julho do mesmo ano, solicitando autorização para a abertura de crédito adicional suplementar
para obras, argumentando excesso de arrecadação.
Verificando-se os dados da arrecadação do Municí' pio, constantes no projeto, observa-se que todÓs os
itens têm variação negativa com relação ao projetado, havendo excesso apenas na transferência da
cota-parte do ICMS (5,3%) e na emissão de títulos
para pagamento de precatórios judiciais (204,96"/o).
Apesar do evidente desvio dos recursos autorizados
pelo Senado Federal, esta Casa não se dispós a
adotar medidas saneadoras à época
Neste momento, no entanto, não se trata mais
de fortes evidências de desvio de recursos, mas da
constatação clara e evidente do ocorrido, certificado
oficialmente ·pelo Tribunal de Contas do Município.
Não há mais qualquer dúvida quanto ao descumprimento da Constituição e da autorização concedida
por esta casa; cuja autoridade encontra-se profundamente ferida por gestores públicos que exorbitaram da confiança popular. Havendo quebra de confiança desta magnitude, não cabe a manutenção de
acordos políticos erigidos no âmbito da Comissão de
Assuntos Ec011ômicos, que visam solucionar a grave
crise por que passam Estados e municípios, vítimas de
uma política monetária do Governo Federal que lhes
impõe um custo financeiro absurdamente elevado.
Mas como pode ser verificado, o que estamos
discutindo é uma gestão financeira e orçamentária
descontrolada, que utilizou instrumentos inconstitucionais e não se importou em quebrar a confiança
do Senado Federal e dos cidadãos paulistanos, pois
estes terão que pagar esta pesada oonta. O Tribunal
de Contas do Município já constatou o desvio dos
recursos e, mais cedo ou mais tarde, o Poder Judiciário também irá manifestar-se, pois existe mais de
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um processo tramitando na justiça. Mas o Senado
não pode permitir que o problema se agrave ainda
mais, pois as conseqüências serão sentidas pela população. N9ête sentido, ternos o dever de ser o mais
rigorosos possível, aprovando única e exclusivamente a rolagem daquilo que o Banco Central recomendou como tecnicamente indicado, ou seja, 54,02%
do valor vencível no período.
Este é o objetivo do substitutivo que ora apresentamos, reafirmando que não somos ghost-writer
do Senador Suplicy.
· Este é um projeto de resolução âa Bancada do
PT que, temos certeza, não será aprovado, mas ficará régistrado nos Anais desta casa para o futuro.
Muifo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Continuãem discussão a matéria.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Com
a palavra o nobre Senador Eduardo SupKcy, para
discutir.'
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, o Senador Romero Jucá me alerta para um
complemento. Não há nenhum demérito em ser
ghost-writer do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Valmir Campelo, quisera eu que uma pessoa
da qualidade do Senador José Eduardo Dlllra, com
essa capacidade extraordinária de expor as suas
idéias, fosse meu colaborador para ajudar na redação de pronunciamentos.
Mas, Sr. Presidente, cabe esclarecer aqui alguns episódios. Não se trata de tomar qualquer atitude com respe~o àquele que é o candidato a prefeito de São Paulo e que foi Secretário de Rnanças.
em função de ele ser hoje adversário político direto.
Trata-se de procurar saber se a Prefeitura Municipal
de São Paulo está cumprindo com o que é a sua obrigação constitucional e com aquilo que exige o Senado Federal. ·
Quando esta Casa aprova que qualquer governo municipal, no caso as cap~is do Rio de Janeiro
e de São Paulo, ou que Estados possam emitir títulos para o pagamento de precatórios judiciais, o que
agora a Comissão de Assuntos Económicos está a
exigir- e sempre - é que fique· demonstrada a lllilização do recurso para aquela finalidade.
A Constituição permite que a emissão de títulos para o pagamento de precatórios judiciais. Gabe,
então, constitucionalmente ao Senado verificar se
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isso está sendo cumprido. O Tribunal de Contas do
município também tem essa responsabilidade~'
Quando, em olJ!ras ocasiões, aqui pergunta-.
mos, na hora de aprovar, se a Prefe~ra Municipal
de São Paulo estava usando os recursos decorrentes da emissão de títulos para o pagamento de precatórios, ou seja, para. a real finalidade para a qual
foram emitidos os títulos, a resposta era que o Ban·
co Central não tinha ainda toda a informação e que
caberia ao Tribunal de Contas do Município averiguar.
Mas eis que agora o Tribunal de Contas do
Município, conforme relatou o Senador José Eduardo OlJ!ra, informa, com clareza, que a Prefeitura Municipal está utilizando, de forma crescente, do recurso da emissão de títulos para olJ!ras finalidades que
não o pagamento de precatórios judiciais. É este o
ponto. Não se trata de qualquer perseguição ao Secretário de Rnanças, que tem a confiança do Prefeito Paulo Malut. Aliás, porque se refere exatamente
' ao problema de que estamos tratando, gostaria de
fazer uma observação sobre a entrevista do candi.dato Celso Pitta à Folha de S.Paulo, ontem.
Pergunta a Folha:
•A gente sabe que a Secretaria de Rnanças da prefeitura vem rolando, com a autorização do Senado, 98% dos juros de sua
dívida mobiliária. Não seria uma atitude temerária, já que o senhor mesmo poderá ter
de assumir a prefeitura com um perfil da dfvida talvez bem maior do que o Maluf pegou?"
Ele responde:
"Sim, mas o perfil da administração
não piorou, a arrecadação cresceu numa
proporção maior do que o endividamento.
Hoje, temos uma relação endividamento/receita em s~ação equilibrada, ou me. lhor do que era antes. No último balanço, de
95, a dívida era de R$5,2 bilhões. A arrecadação da prefeitura hoje já é superior a isso,
sendo que a dívida tem um perfil de longo
prazo. Quando Malut assumiu a prefeitura, o
orçamento era inferior a R$3 bilhões, e a dívida também. O crescimento foi proporcional."
Ora, segundo as informações que nos são enviádas.-oficialmente pelo Banco Central do Brasil, os
dados citados pelo ex-Secretário de Rnanças são
incorretos, chocam-se frontalmente com os encami·
nhados regularmente pelo Banco Central à Comis-
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são de Assuntos Econômicos. Em dezembro de
1995, a dívida de São Paulo era de R$6,271 bilhões,
R$1 bilhão a mais do que o alegado pelo candidato,
ou quase 20.% superior à arrecadação anual do município, segundo o dado oferecido pelo próprio entrevistado, já que não foi possível checar esse número
até o momento. É passivei que se tenha equivocado
também quanto à arrecàdação do municipio.
Quando se refere à arrecadação e à dívida encontradas pelo aluai Prefeito, Sr. Paulo Maluf, utiliza-se de jogo de palavras para fugir à realidade. Diz
que ambos, divida e arrecadação, eram inferiores a
R$3 bilhões. A arrecadação situou-se, realmente,
um pouco abaixo dos R$3 bilhões, no último ano da
Prefeita L.iJiza Erundina, mas a dívida deixada pela
Prefeita Erundina encontrava-se mu~o abaixo desse
valõr. O Banco Central apresenta-nos uma dívida total de US$1,490 bilhão, em 31 de dezembro de
1992, quando a dívida mobiliária era de US$658,53
milhões.
Portanto, seria adequado que o candidato Celso Pitta se informasse melhor sobre a divida fenomenal que ele mesmo, mas obviamente de responsabilidade do Prefeito Paulo Maluf, ajudou a criar.
Ele assumiu a Secretaria de Rnanças com uma dívida que representava apenas 50% da arrecadação
anual do município e, quando de lá saiu para candidatar-se, esta superava a arrecadação anual em
nada menos do que 20%. Hoje, se os cidadãos paulistanos se dispuserem a pagar o dobro de IPTU e
ICMS - 25% são repassados é ao município e representam parte significativa da arrecadação - não conseguirão saldar a dívida deixada pela presente admi·
nistração.
Portanto, Sr. Presidente, a emenda do Senador
José Eduardo Outra contém uma proposta de quem
quer prudência na administração das finanças do
Município de São Paulo, a qual recomendamos para
a presente gestão e para aquela que será a futura
Prefe~a de São Paulo, Luiza Erundina, que, assim,
poderá melhor administrar esse "bolo" deixado pelo
Prefeito Paulo Maluf.
Sr. Presidente, a decisão prudente que leva em
conta a recomendação de se exigir da Prefeitura
Municipal de São Paulo que cumpra a Constituição é
aquela contida na proposição do Senador José
Eduardo Outra, inclusive tão admirado pelo nobre Lider do PPB, Senador Epitacio Cafeteira. Al'lás, foi
extremamente justo o elogio feito ao nosso Líder ontem e reit~rado hoje.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para
discutir a matéria, com a palavra o nobre Senador
Gilberto Miranda.
•
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estranho, como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a posição do Senador Eduardo Suplicy, completamente
incoerente com o que S. Ex" escreve e assina. Mais
ainda, é eslranho que S. Ex", tão conhecedor da
Constituição de 88, confvnda precatórios com rolagem de dívida.
Como Presidente da Comissão, no primeiro semestre deste ano, nomeei-o para relatar a dívida do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. O Banco Central do.Brasil sugeria ao Senado que fosse feita a rolagem de apenas 76,95% da dívida daquele Estado.
Ou seja, o Banco Central sugeria ao Senado da República que 23,5% fosse amortizado. Parecer do Senador Eduardo Suplicy: que sejam rolados 98% da
• divida do Estado do Rio de Janeiro, no primeiro semeslre de 96.
Então, não entendo, Sr. Presidente, S,.s e Srs.
Senadores, como, para a Prefeitura de São Paulo,
em que se trava uma batalha grande pelas eleições,
S. Ex" apóia a emenda do nobre e brilhante Senador
José Eduardo Outra, que está de acordo com o Bancó Central, mas, quando relator, ao invés de amortizar 23%, sugere só 2%. Mas isso não é tudo.
Nomeio novamente o Senador Eduardo Suplicy
para Relator da dívida do Tescuro do Estado de São
Paulo.
O Banco Central do Brasil sugere que o Estado
de São Paulo amortize 13% da sua dívida. De acordo com as anáiises do Banco Central, seria possível
- o relatório foi assinado, lido e aprovado com o voto
do Relator, Senador Eduardo Suplicy - a rolagem de
98% da dívida.
O Senador Eduardo Suplicy, no primeiro semeslre· de 1996, concedeu isso para os Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, em total desacordo com
o Banco Central do Brasil. S. Ex• assinou e aprovou
esse relatório, defendendo-o em plenário. Meses depois, S. Ex" apóia a emenda do Senador José
Eduardo Outra. Penso que falta coerência às suas
ações. No mínimo, devemos conceder a todos os
Estados e Municípios o mesmo tratamento.
Senador Eduardo Suplicy, se V. Ex" tiver necessidade, passo às suas mãos os seus dois pareceres.

Com relação a precatório - V. Ex" conhece
muito bem a Constituição e o Ato das Disposições ·
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Transitórias -, gostaria de dizer que o ilustre Senador Bernardo Cabral, do Estado do Amazonas, Relator da Constituição de 1988, foi claro ao determinar
que não ~ ao Legislativo, em momento algum,
fiscalizar o Executivo, no sentido de checar se os
precatórios foram ou não pagos; cabe, sim, ao Tribunal de Contas da União, depois de chegar à conclusão final, mover ação contra aqueles que não os utilizaram.
A Resolução n• 69 do Senado Federal deixa
claro que o administrador, o Estado que emitiu precatórios que não foram pagos para o devido caso,
precatÇrios da emissão de títulos, terá que resgatálos integralmente. Cabe ao Tribunal de Contas da
União, e não ao Senado Federal, exigir isso. As Disposições Transitórias, no parágrafo único do art. 33,
em nenhum momento dizem que cabe ao Senado tal
providência.
Gostaria de relembrar a V. Ex" que, em 1994,
quando fui relator da emissão de tftulas da dfvida da
Prefeitura de São Paulo para precatórios, esse Estado fez o ':J)edido de aproximadamente 700 milhões,
mas o Banco Central do Brasil autorizou 29 milhões.
Solicitei ao Banco Central do Brasil que reafi~
zasse uma auditoria na Prefeitura daquele Estado. O
Dr. Jairo e sua equipe fizeram a auditoria, por duas
semanas, retilicaram o relatório e o enviaram para
cá, sugerindo que esta Casa aprovasse 629 milhões. Esse Relator aceitou a sugestão do Banco Central, submeteu-a à Comissão e posteriormente ao
Plenário, e o projeto foi aprovado.
V. Ex" me procurou - deve estar lembrado - e
me pediu que, se possfvel, mandasse o comprovante dos precatórios pagos pela Prefeitura de São
Paulo em 1993.
Acredito que os Srs. Senadores da legislatura
de 1974 remanescentes nesta Casa se lembrem ainda que empilhei três carrinhos com mais de 50 mil
processos e que passei às mãos de V. Ex" quase
duas toneladas de processos pagos pela Prefeitura
de São Paulo, para que V. Ex" pudesse fazer a verif~
cação dos dados e, posteriormente, anularmos a autorização se não tivessem sido pagos os precatórios.
Enlreguei-os a V. Ex", que os devolveu a mim
semanas ou dias depois" Tenho certeza de que não
foi checado, e não há qualquer registro de documento que levasse V. Ex" a concluir que os precatórios
de 1993 não haviam sido pagos .
Quero lembrar a V. Ex" que, quando a Prefeitura de São Paulo pedir a emissão da última parcela
de precatórios, af, sim, V. Ex• poderá exigir do Tribu·
nal de Contas, da Prefeitura de São Paulo as devi- ·

das providências se os recursos não tivereiJI sido
"
utilizados.
Fiz esse histórico para os Srs. Senadores, para.
que entendam a minha posição num momento eleitoral; sinto-me muito à vontade ao tratar desse assunto pois fui Vice-Presidente da Comissão de Assuntos EconOmicos e Relator do projeto. Solicitei auditoria do Banco Central do Brasil, só que neste momento o Senador Eduardo Supiicy dá dois pareceres
do ano de 1996, completamente em desacordo com
o do Bànco Central, sugere ao Senado coisa completamente diferente e assina De repente, por problemas eleitorais de São Paulo, S. Ex" muda completamente.
Isso não é possfvel, temos que ser coerentes,
temos que respeitar o tempo de todos os. Srs. Senadores e, pelo menos, votar de acordo com ci Senador. pois se trata de matemática, ou de aritmética,
em que dois e dois são quatro, treze é treze.
Era só o que eu linha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Para d~
cutir a matéria, conoedo a palavra ao nobre Senador...•
O SR. EDUARD9 SUPUCY - Sr. Presidente,
citado nominalmente, peço apenas a oportunidade•••
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. Ex"
não foi citado pejorativamente, de forma que eu pediria sua compreensão, pois a pauta está extensa.
Talvez V. Ex" possa falar, se o Lfder do PT, Senador
José Eduardo Outra, assim o consentir, pela Uderança do Partido.
De qualquer sorte, peço a V. Ex" que seja breve em suas palavras.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Se o Sr. Líder
assim me autorizar. {Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Tem
a palavra V. Ex", como Lfder, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas qu~ro esclarecer que, se eu tivesse preocupação político-eleitoral, obviamente que, no caso do
município do Rio de Janeiro, também teria negado
ou criado dificuldades, uma vez que naquele municfpio há candidatos apoiados pelo atual Prefeito, que
estão à frente do candidato do Partido dos Trabalhadores. Ali, pois, há também uma situação semelhante. Então, não se trata, como ressaltei, aliás, de uma
questão relativa à situação polftico-eleitoral.
Chamei a atenção dos Srs. Senadores para o
fato de que há, no caso do Município de São Paulo,
uma situação extraordinária em vista de que, conforme expressou o Líder José Eduardo Outra, houve
um aumento extraordinário do endividamento, muito
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maior do que para o município do· Rio de Janeiro,
muito maior do que o registrado nos Estados e municípios. E é o Tribunal de Contas do Município que,
tendo feito o exame acurado- como tem a responsabilidade de fai:er -, demonstrou que não houve a utilização devida dos recursos para o pagamento de
precatórios judiciais.
Esta, a razão que levou ·o- Sr.· Senador José
..Juardo Outra a apresentar a emenda, submetida à
consideração dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com
a palavra o nobre Senador Ronaldo Cunha Uma.
O SR. RONALOO CUNHA UMA (PMOB-PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr"S e Srs. Senadores, o endividamento dos
Municfpios e dos Estados tem sido objeto de discussão éOnstante e permanente no Senado, sendo uma
preocupação especial, inclusive. do eminente Senador Humberto Lucena. O nosso ilustre Senador foi
autor de um projeto de resolução que procurava modificar resolução anterior e dar melhores condições
para que os Estados e Municípios pudessem renegociar as suas dívidas.
O Senado tem adotado uma postura mais ou
menos equânime em relação a autorizações para renovação de letras imobiliárias, como fez recentemente
com alguns Municípios, especialmente o do Rio de Janeiro. No caso específoco da Prefeitura de São Paulo,
a despeito da nossa preocupação e da minha preocupação pessoal de conter esse enãrvidamento - até porque, quando fui Governador, assim o fiz, e a Paraíba
foi talvez um dos poucos Estados da Federação a não
contrair um só centavo de empréstimo, durante os outros anos -, não podemos ter dois pesos e duas meãldas no tratamento de questão tão séria.
Em verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Banco Central, na sua exposição, limita a
45,02% o percentual disponível para o resgate, no
caso especffico da Prefeitura de São Paulo, e não
os 98% pretendidos por aquela Prefeitura. Certamente, com base nesse dado informativo do próprio
Banco Central, que estabelece que esse percentual
disponível seria de 45,02%, é que o eminente Senador José Eduardo. Outra teria estabelecido 54,02"/o,
havendo, portanto, uma inversão no número: em vez
de 45,02%, S. Ex" colocou 54,02%.

--Pet+Jlita..me -ainda,- Senadoí, -outra- colocação:
correspondendo a 54,02%, V. Ex" apresenta por extenso 94,2%. Então, fica até difícil entender se, de
acordo com o Banco Central, é 45,02%, 54,02% ou
94,02%. Os três números estão expressos no documento.
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O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" me permite
um aparte, Senador?
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Em relação •
à política equânime que o Senado vem adotando
para a renegociação de tflulos para capital de gi~p, a
exemplo do que aconteceu com o Rio de Janeiro consta decisão da própria Comissão de Assuntos
Econômicos, que estabeleceu 98% -, não vejo por
que dar tratamento diferenciado à Prefeitura de São
Paulo, que pleiteia também 98% do endividamento
para negociação das letras rnobiliárias.
Para dar tratamento igualitário, equânime, justo
e não estabelecer diferenciações que não são cabíveis, opino no sentido favorável à propositura, nos
termos do relatório do Senador Epitacio Cafeteira,
pelas fa?ões que acabo de expor.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda
oS Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado com o voto contrário dos Senadores
José Eduardo Outra, Romero Jucá e L.auro Campos.
Em votação a emenda de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada
O projeto vai à Comissão Diretora para redação final.
A SR• MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Corr
cedo a palavra a· nobre Senadora.
A SR• MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
que a Mesa registrasse o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A sor.citação .de V. Ex" será atendida.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
.. PARECER N• 488, DE 1996
(Da Cortlis~o o;retoJ<I)
Redação final do Projeto de Resolução n" 87, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 87, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, me-
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diante ofertas públiCas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTMSP, deslinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no
segundo se!'Qestre de 1996.
·- da Comrssao, 29 de agosto
Sala de Reumoes
de 1996.
José Sarney, Presidente - Ney Suassuna,
Relator- Eduardo Suplicy- Renan Calheiros

-

ANEXO AO PARECER N2 488, DE 1996
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do
Regim~nto Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• ,DE 1996
Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Finnaceiras do Tesouro do
Município de São Paulo- LFTMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária
vencível no segundo semestre de 1996.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizada, nos termos da Resolução n• 69;
de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do_Tesouro do Município de São Paulo- LFTMSP, destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária vencível no segundo semestre de
1996.
Ar!. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, correspondente a 98%
(noventa e oito por cento) dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: de até cinco anos.
e) valor nominal: R$1,00 (hum real);
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento

Quantidade

Título
691096

1"-09-1996

1.211.341.501

691096

12 -12-1996

633.172.494

Selic

g) previsão de colocação e vencimento dos títulcs a serem emftidos:

·-· - -
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Serre
Vencimento
Título
Da!a-Base
.,
Colocacão
2-<>9-1996
691094
2-09-1996
1''-!1-1999
1"-2-1999
2-12-1996
691094
2-12-1996
h) forma de colocação: mediante ofertas públicas nos termos da Re~olução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: L~i n• 7.945, de 29 de
outubro de 1973, e Decreto n• 27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias contados
de sua publicação.
Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Ó SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • O parecer é favorável.
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
, da recJação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 875, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a PEC n• 57195, a
fim de ser apreciado antes da matéria constante do
item n•·2 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carrpelo)- fiem 15:
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 57, de 1995, de iniciativa do Senador

.
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Pedro Simon e outros senhores Senadores,
qúe anera dispositivos constitucionais relativos aos limites máximos de idade para a nomeaç1jo de magistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria compulsória do
servidor público em geral, tendo
Parecer favorável, sob n• 267, de
1996, da Comissão

- de Constituição, Justiça e Cidadania
(Em virtude de adiamento)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo·
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador João Rocha.

· É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N° 876, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 335 do Regimento Interno,
reqt,reiro o sobrestarnento do estudo da Proposta de
Emenda à Constituição n• 57, de 1995, de autoria do
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores,
que altera dispositivos constitucionais relativos aos
limites máximos de idade para a nomeação de magistrados e ministros de tribunais e para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral.
· Justificação
Tramitam na Câmara dos Deputados as Propostas de Emenda à Constituição n•s 96, de 1992, e
112, de 1995, que tratam de matéria correlata, a saber, a reforma do Poder judiciário, que já mereceu
parecer favorável do Relator, Deputado Jairo Carneiro. Consideramos, portanto, oportuno que a apreciação da proposta em tramitação nesta Casa aguarde
a chegada das referidas matérias da Câmara, para
que se possa fazer exame mais acurado e amplo do
assunto.
Sala das Sessões, em 29 de agosto de 1996. Senadores Elcio Alvares, Líder do Governo - Sérgio Machado, PSDB - Jader Barbalho, PMDB Epitácio Cafe~ira, PPB- Valmir Campelo, PTB Romeu Tuma, PSL- Romero Jucá, PFL.
O Sr. Bernardo Cabral - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Senador João Rocha pediu prioridade para esta matéria?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- S. Ex"
pediu preferência.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela o.rdem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. 'Ex"
tem a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
só queria entender. sé vai sobrestar, por que pedir
preferência. Sinceramente, não entendi nada, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - É um
direito que assiste ao nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Item 2:
PI'!OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 76, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 848, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 76, de 1996 (apresentado como conclusão do Parecer n• 459,
de 1996, Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional), que autoriza o despacho de tropa do Exército Brasileiro para o
exterior e a permanência de forças militares
estrangeiras em território nacional.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235, inciso 11, letra f, do Regimento lntemo.
Discussão do 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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fin;;ú. (Pausa.)
SObre a mesa, parecer oferecendo a redação
final que será lida pelo Sr. 1° Secretário, em exercício, Senador João Rocha.
É lido o seguinte

PARECER N" 489, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 76, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de 1996,
que autoriza o despacho de tropa do Exército Brasi·
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Jeiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangeiras em território nacional.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto
de 1996. - J.!)Sé Samey Presidente - Ney Suassuna Relator- Eduardo Suplicy, Renan Calheiros.
ANEXO AO PARECER N• 489, DE 1996
Autoriza o despacho de tropa do
Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangeiras em território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É autorizado o despacho de tropas do
Exército arasileiro para o exterior e a permanência
temporária de forças militares estrangeiras em território_ nacional, por ocasião da realização de exercicios combinados de força de paz entre Brasil e Argentina no quarto trimestre dos anos de 1996 e
1997.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data qe sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O parecer é favorável.
Aprovado o projeto e estando a matéria em J'e'
gime 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - llern 13:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 7 4, de 1996, que autoriza o
Governo do Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo - LFTP, cujos recursos serão
destina.dos 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, tendo
Pareceres sob n•s 405 e 448, de 1996,
da Comissão
- de Assuntos Econômicos: 1• pronunciamento, favorável, nos termos do Projeto
de Resolução n• 74, de 1996, com voto contrário do Senador Esperidião Amin; P pro-
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nunciamento (sobre a Emenda n• 1 de Plenário), pela rejeição.
Ao projeto foi oferecida uma emenda, nos ter- •
mos do art. 235, 11, letra T, do Regimento Interno.
Em discussão o projeto e a emenda em turno
único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejufzo da emenda
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda, que recebeu parecer
contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
A matéria vai à Comissão Diretora para redaçãofinal.

É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N° 1 - PLEN AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N2 74, DE 1996.
Dê-se aos arts. 12 e 22 a seguinte redação:

"Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo
autorizado a emitir 705.459.726 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP.
Parágrafo único. A emissão a que se refere o
caput deste artigo destina-se a liquidação da sétima
e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como
dos complementos da primeira a oitava parcelas de
precatórios judiciais pendentes.
Art. 22 As condições básicas da emissão são
as seguintes: ·
a) quantidade:70!5:459.726 LFTP.
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
vencimento
1-3-2006

uantidade
705.459.726

Obs: os títulos deverão ser registrados na Cetip.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Hem 5
Votação, em turno único, do Requerimento n° 751, de 1996, do Senador Antonio
Carlos Magalhães, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n2 132, de 1996, de sua autoria,
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que proibe as instituições financeiras beneficiárias de recursos oriundos do Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER de
demitir pessoal sem justa causa e dá outras
providências.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
OFÍCIO N° 28/96-CAS
BrasOia, 13 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
_ Em atenção ao Ofício n• 185196, referente ao
Projeto de Lei do Senado n• 132 de 1996, intormo a
V. Ex' que nada tenho a obstar sobre sua inclusão
em pauta nos termos do requerimento do Senador
Antônio Magalhães.
Atenciosamente, Senador Benl Veras, Presidente. :
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. ·
O Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1996, ·
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) -Item 4:
Votação, em tumo único, do Requerimento n• 440, de 1996, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando, nos termos do
art. 172, I, da Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991-Complementar (n°
223/90-Complementar, na Casa de origem),
que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisórias previstas
no art. 62 da Consmuição Federal, e dá outras providências.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da sessão deliberativa ordinária de 19 de junho último. quando teve a sua votação adiada para hoje.
Passa-se à votação do requerimento.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que será
lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador
João Rocha.
·

É lido o seguinte:
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OF.N° 48/95/CCJ
Brasma, 1O de outubro de 1995
Senhor Presidente
Em atendimento ao Ofício SF/1221/95 dessa
Presidência, comunico a Vossa Excelência que nada
temos a opôr com relação à inclusão em Ordem do
Dia, do Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991 Complementar, uma .vez que o. mesmo não logrou
apreciação por esta Comissão no prazo regimental,
em decorrência do acúroulo de projetas em tramitação.
Cordialmente, Senador Íris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Jusüça, e Cidadania.
!) SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
O projeto de lei da Câmara n2 •••
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário...
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, uma questão de ordem: foi votado o meu requerimento e aprovado.
•
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Não,
não. Foi votado o ofício •.•
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presidente, não se vota ofício.
O SR. PRESIDENTE. (Valmir Campelo) - Eu
pediria a V. Ex" atenção por gentileza, para que a
Mesa possa explicar ao nobre Senador. Logo em seguida vamos dar a palavra a V. Ex".
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - É uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Foi
lido um ofício do nobre. Senador Íris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e logo em seguida vamos passar ao requerimento, como de praxe.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presidente, é uma questão de ordem. Solicito as notas taquigráficas, se for o caso. Foi lido o ofício. V. Ex"
disse: "Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado, o requerimento".
V. Ex" disse, e as notas taquigráficas podem
ser consultadas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campeio)'- Se o
Presidente, por acaso, tenha se referido desse jetto,
a Mesa retifica neste momento e pede a leitura do
requerimento ...

00648

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Como é, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (VaJmir Campelo) - ••• e o
Plenário pa~a a deliberar._
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Matéria votada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Não
foi votada. Foi votado o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, foi votada. Solicito que se consultem as notas
taquigráficas.
.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Antes
de passar à votação, o Presidente está-se referindo•••
O 'SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A minha
questão de ordem é no sentido de que a matéria foi
votada. Solicito que se consultem as notas taquigráficas para verificar se foi votada ou não. Em matéria
votada, não se retoma, não se volta atrás. Ou nós
cumprimos as regras mínimas que estabelecem a
convivência democrática, ou estamos mal, Sr. Presidente. A matéria foi votada.
Soltcno que se consultem as notas taquigráficas. O Presidente falou: "Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam pemnaneçam .
como se encontram. Aprovado."
Depois disso, depois que foi votada, a Secretaria da Mesa descobriu que havia um requerimento
de adiamento da matéria.
Ou cumprimos as regras de convivência democrática, ou estamos desvirtuando a existência do
Parlamento.
Solicno que se consultem, imediatamente, as
notas taquigráficas e o videotape da sessão, se for o
caso. Já que temos TV Senado, consulte-se o vídeotape, em slow motion até. Ou se respeita as regras
da convivência, Sr. Presidente, ou então estar-se-á
abrindo um precedente muito perigoso. E não é para
o PT, não é para Oposição, não é para o Governo. É
para a democracia.
Não tenho culpa se desapareceu o requerimento de adiamento da matéria. Não tenho culpa se
a assessoria da Mesa "comeu mosca". A verdade é
que o Presidente colocou em votação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Mesa esclarece, mais uma vez, a V. Ex" que a Mesa
colocou em votação o requerimento do Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não existe
requerimento do Presidente, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, insisto na minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Eu
pediria a V. En• que não discutisse coma Mesa. por
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gentileza. A Mesa está esclarecendo e, mesmo que tenha errado, imecfiS!amente a Mesa desculpou-se perante o Plenário e deu prosseguimento ao requerimento.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, questão de ordem.••
V. Ex" não colocou em votação o ofício do Presidente da Comissão, porque isso não se coloca em votação, Sr. Presidente. Não se coloca em votação um
ofício do Presidente da Comissão·comunicando que a
matéria está pronta para entrar em Ordem do Dia!
O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente ••.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, insisto, então, que se consultem as notas taquigráfteas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Eu
pediria-a V. Ex' que encerrasse a questão de ordem.
A Presidência já se rtianifestou a esse respeito.· Vamos passar a palavra a outro Senador, se V. Ex"
pemnite.
Eu pediria a V. Ex" que não dialogasse com a
' Mesa ·e que cumprisse o Regimento da Casa, mesmo
porque, antes que deciarasse a votação, a Presidência
p_ediu desculpas ao Plenário, se por acaso houve algum equívoco, e imediátamente prosseguiu a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, quero saber a posição da Mesa em relação à
minha questão de ordem; que a Mesa explicite qual
é a decisão sobre a· minha questão de ordem.
O . SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Mesa indefere a colocação de V. Ex". A Mesa, mais
uma vez, explica a V. Ex" que pediu ao 1• Secretário
em exercício, Senador João Rocha, que lesse o requerimento do Sr. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça, e Cidadania E deu prosseguimento
ao andamento da matéria.
Com a palavra o nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, quero recorrer da decisão da Mesa para o
Plenário. E solicito, antes que seja submetido o recurso, Cópia das notas taquigráficas, porque não
existe requerimento do Presidente da Comissão.
Existe um ofício. Quando se faz um requerimento
para inclusão em pauta, lê-se o ofício do Presidente
da Comissão dizendo que a matéria já venceu o prazo na referida Comissão. V. Ex•, depois disso, disse
"Em votação o requerimento." e declarou aprovado.
Faço um recurso para o Plenário da decisão da
Mesa. Mas, antes de se colocar em votação o recurso, solicito cópia das notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - É um
direito que assiste a V. Ex•, que pode recorrer ao
Plenário, a quem cabe decisão final.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Estou recorrendo e solicito a transcrição da fita, para que todos os Senadores possam ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, eminentes colegas, evidentemente, há na
mesa uma peça concreta, que existe exatamente em
razão de entendimento dos Líderes. Ainda estamos
dentro do prazo, e eu poderia requerer, como Lfderou qualquer outro Líder -, a verificação de votação.
Neste instante, para que não paire dúvida nenhuma, Sr. Presidente, peço verificação nominal, lamentando· a ausência de alguns Senadores, com o
apoiamento dos Senadores Francelina Pereira, Sérgio Machado, Bello Parga, Hugo Napoleão e João
França.·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Solicito aos Senadores que se encontram em seus gabinetes que, por gentileza, se dirijam ao plenário do
Senado, ~pois haverá verificação de votação. (Pausa.)
A Presidência faz um apelo aos srs. Senadores que se encontram nos gabinetes para que se dirijam ao plen_ê.rio, pois vamos proceder à votação
nominal.
Pedimos aos Srs. Senadores que ainda não .
marcaram presença no painel eletrônico que o façam, pois vamos liberar o computador para a votação. (Pausa.)
Pedimos aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares para que possamos proceder à votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem.) - O que será submetido à votação neste momento?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Catnpelo) - Será
submetido à votação o Item n• 4 da pauta, Requerimento n2 440, de 1996.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Pedimos aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Peço aos Srs. Líderes que orientem as suas
Bancadas.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL
vota "não", Sr. Presidente.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) - •
Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presid!'Jnte,
peço a palavra, pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento. Vai ser feita a verif~o com que finaiidade?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita a votação do Requerimento n• 440, de 1996,
Item n• 4 da pauta.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Para saber se
esse requerimento foi votado ou não?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requerimento foi votado, mas como o Senador José
Eduardo Outra levantou dúvida sobre a sua votação,
, a Presidência considerou como aprovado .o Item. O
Líder do Governo pediu a votação nominal, e assim
estamos procedendo, na forma regimental.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem. ·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao Senador José Fogaça, pela ordem.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem.) - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer a V.
Ex" e ao Plenário que fui designado Relator, pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de
matéria relativa aos trabalhos da Comissão Especial
que tratou das medidas provisórias.
Esta Comissão Especial trabalhou, alentada e
criteriosamente, sob a inspiração do Senador Josaphat Marinho e produziu um relatório, um parecer e
um substitutivo. Este substitutivo está agora em mi··
nhasmãos.
Sr. Presidente, fiz um pronunciamento na semana passada, dizendo que a Bancada do PMDB
reuniu-se e decidiu, por unanimidade, dar conseqüência efetiva àquele processo. Portanto, a Bancada do PMDB tem um compromisso de não engavetar o processo, de não procrastiná-lo. Este não é
meu compromisso como Relator, este ê um compromisso da Bancada do PMDB, sob a liderança do Senador Jader Barbalho, Fui incumbido pela Bancada
de desempenhar o papel de Relator.
De modo, Sr. Presidente, que considero que a
inclusão na Ordem do Dia deste projeto de lei complementar que trata da regulamentação, da edição e
da votação de medidas provisórias vai embaraçar,
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vai coibir, vai perturbar o processo de negociação
que estamos tentando abrir e instalar com o Governo, com o Poder Executivo e, inclusive, com o Poder
Judiciário. •
Tenho agenda marcada com o vice-Presidente
da República, Marco Maciel, que tem uma disposição ativa - note-se bem, uma disposição ativa - de
interferir nesse processo. Em momentO algum, aceitarei que isso seja procrastinado. Agora, o açodamento pode jogar por terra toda uma tentativa de se
modificar, após oito anos de centenas de tentativas
frustradas, esta que considero a mais séria, a mais
consisténte e a mais comprometida decisão do
PMDB, q!Je é a maior bancada nesta Casa.
A decisão é séria, tem definições claras e é
profundamente comprometida com uma conseqüência. Se este projeto entrar em pauta, frustra, oblitera
e impede todas as negociações que séria e conclusivamente queremos encaminhar.
Por isso, Sr. Presidente, peço ao Plenário
que rejeite esse requerimento, sob pena de o açodamentõ impedir a modificação séria e consistente
que queremos das medidas provisórias em nosso,
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ;JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) ·Estamos em processo de votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) • Estamos em processo de votação, Senador.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem suas
bancadas para que possamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
, O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Já estamos em processo de votação, mas V. Ex" tem a
palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra nas mesmas condições em
que o Senador Fogaça pediu.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Líder. Sem revisão do 'orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Sr"s Senadores. eu não ia falar, mas não
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concordo com um termo que foi colocado pelo Senador José Fogaça: açodamento.
Vamos à história. Requerimento igual a este fo~
apresentado em 16 de março de 1995. Na ocasião,
foi apresentado requerimento, de autoria do SenadOr
Elcio Alvares, adiando ;a votação do requerimento.
Depois, o Senador Jader Barbalho apresentou um
requerimento para que essa matéria fosse reexaminada pela Comissão·de Constituição, Justiça e Cidadania em 20 de abril de 1995. Como até 14 de setembro de 1995 a Comissão não havia se mánifestado, o Senador Eduardo Suplicy reapresentou••
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esta·
mos em processo de votação, Senador. Peço a sua
compreensão.
Q SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr.- Presidente, sei que nossa Bancada não tem vinte e dois
Senadores, mas o Senador José Fogaça falou por
pelo menos dez minutos e V. Ex" não o interrompeu.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. Ex"
já falou, já orientou a Bancada, então eu pediria a V.
Ex' que fosse compreensivo com a Mesa, pois estamos em prooesso de votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Por favor,
Sr. Presidente, estou pedindo a palavra como Lfder.
Então, o Regimento me permite falar em qualquer
momento da sessão. Tenho pelo menos cinco minutos para falar.
Em 14 de setembro, o Senador Eduardo Suplicy apresentou o mesmo requerimento, que ficou rolando até este ano. Ora, acabamos de participar de
uma manffestação muito bem humorada, mas de
fundo muito sério, promovida pelo Senador Ney
Suassuna para comemorar o terceiro aniversário de
duas medidas provisórias. Também acredito que é
uma vergonha para o Congresso, Senador José Fogaça. Uma vergonha principalmente para o Senado,
porque este projeto está no Senado desde 91.
Sr. Presidente, o que o Senador José Fogaça
está fazendo é um trabalho sobre as propostas de
emenda constitucional, mas sobre qualquer solução
que seja dada a essa proposta o Senado tem que
deliberar, porque a Câmara já votou. Dizem que o
projeto é inconstitucional. O parecer do Senador Pedro Simon é pela constitucionalidade, cita inclusive
ensinamento doutrinário do Dr. lves Gandra Martins.
Mas mesmo se for inconstitucional, este Plenário
tem que dizer que é inconstitucional e rejeitar. A Câmara votou, por unanimidade, projeto de autoria do
então Deputado Nelson Jobim. A não ser que não se
queira votar o projeto por considerá-lo ruim e inconstitucional; depois, vem a indicação do Deputado Nel-
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son Jobim para Ministro do Supremo e, corno tal,
tem que ter notório saber jurídico, e ele não vai poder ser indicado porque apresentou um projeto inconstitucional. Será que é este o objetivo de não se
votar o projeto?
O requerimento é para a inclusão na pauta,
não significa que vai ser votado hoje. Independentemente da solução que for encontrada, do
acordo com o Governo, o Executivo, o Pa~amento,
em relação ao trabalho que o Senador José Fogaça
vem fazendo, este projeto vai ter que ser votado um
dia, nem que seja para dizer que é inconstitucional e
rejeitar. Por isso, solicito que seja incluído na pauta.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente,
peço a palavra.
- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com
a palavra V. Ex".
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) Sr.
Presidente, perdoe-me, mas tenho direito a um esclarecimento. V. Ex' falou a respeito de um ofício do
Presidehte da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Eu gostaria de saber qual é o teor desse
ofício.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Esse
ofício já foi liào pelo Sr. 1° Secretário.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas eu não estava presente.
O SR. !;'RESIDENTE (Valmir Campelo) - O nobre Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania se encontra em Plenário e poderá prestar esse esclarecimento a V. Ex".
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente,
prefiro que V. Ex" leia o ofício.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao 1° Secretário em exercício, Senador João Rocha, para fazer a leitura do ofício.
O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, é o seguinte o teor do ofício:
•Em atendimento ao Ofício SF
1.221195 desta Presidência, comunico a V.
Ex" que nada temos a opor com relação à
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câmara n• 13, de 1991-Complementar,
uma vez que não homologou a prestação
para esta Comissão no prazo regimental,
em decorrência do acúmulo de projetes em
tramitação.
Cordialmente,
Senador I ris Rezende, Presidenle da Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania.'
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Peço
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar.
•
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto •não•.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Pl'esidente, gostaria de ratificar o voto •Não• do PFL
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB)Sr. Presidente, ratifiGo o voto •não• do PMDB.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr.
Presidente, o Partido Progressista Brasileiro, que
não participa mais de Comissões que tratam de medida provisória, abstém-se de votar.
(Procede-se à votação)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy
GersonCamata
JoséBianco
José Eduardo Outra
Laura Campos
Lúcio Alcântara
Marina Silva
Ney Suassuna
Pedro Simon
Sebastião Rocha.
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade
Antônio Carlos Magalhães
Artur da Távola
BelloParga
Bernardo Cabral
Carlos Bezerra
Carlos Patrocínio
Ca~os Wilson
Coutinho Jorge
Edison Lobão
Élcio Alvares
Francelina Pereira
Freitas Neto
Guilherme Palmeira
Henrique Loyola
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
lris Rezende
Jader Barbalho
João França
João Rocha
Joel de Holanrl::.
Jonas Pinheiro
Jc,sé Fogaça
José lgnácio Ferreira
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José Roberto Arruda
Nabor Junior
OsmarDias
_ Regina Assumpção
RomeroJucá
RomeuTuma
Ronaldo Cunha Lima
Sérgio Machado
Waldeck Omelas.

ABSTâ1-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Epitácio Cafeteira
Josaphat Marinho
José Bonifácio
Lucfdio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·Votaram "SIM" 10.Srs. Senadores; e "NÃO" 34.
Houve 4 abstenções.
Total de votos: 48
Rejeitado o requerimento, o Projeto de Lei da
Câmara n• 13, de 1991-Complementar volta à Comissão çle ConStituição, Justiça e Cidadania ..
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 6:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 52, de 1994 (n• 2.161/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de processOs judiciais findos, tendo
Parecer sob n• 443, de 1996, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
Discussão do substitutivo em turno suplementar.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
1• Secretário, em e"Xercfció, Senador João Rocha.

É lida a seguinte
·EMENDA N2 1 - PLEN
Ao Substitutivo apresentado ao Projeto de lei da Câmara n• 52, de 1994, que
"Dispõe sobre o arquivamento e a eliminação de processos judiciais".
Dê-se ao art. 1°, do Substitutivo do Relator a
seguinte redação:
·
"Art. 12 O art. n2 1.215 da Lei n• 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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Art. 1215. Os autos findos, desde oue
não haja qualquer espécie de pendência sobre eles, serão objeto de avaliação e terão
destinação com base em tabela de temporalidade elaborada e aprovada pelos tribunais.
§ 12 Os documentos de guarda permanente serão recolhidos ao arquivo do Tribunal respeciivo ou à instituição arquivfslica
pública de seu âmbito de atuação, para fins
de !'reservação e acesso público.
§ 2" Os documentos elimináveis poderão ser destruídos por instrumento mecânico, ou outro meio adequado, conforme instruções a serem expedidas pelos Tribunais.
§ 3" Deverá ser dada ampla âiVulgação
às relações dos documentos a serem eliminados, possibilitando às partes· envolvidas
requererem, a suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos.
§ 4° Os Tribunais poderão copiar processos que, pela natureza dos documentos
ou das informações que os compõem, devem ser também preservados, utilizando-se
de adequados recursos tecnológicos. •
Justificação
1. A proposta de alteração da redação do disposto no caput do art. 1215 baseia-se nos princípios da gestão documental, internacionalmente consagrados em relação à avaliação de documentos públicos. Tal procedimento se efetiva pela aplicação de
tabelas de temporalidade, elaboradas por comissões
interdisciplinares para esse fim constitufdas, aprovadas pela autoridade competente no seu ãmbito de
atuação. Assim, o prazo anteriormente proposto
passa a ser desnecessário uma vez que a referida
tabela de temporalidade fixará os prazos de preservação e/ou eliminação a serem aplicados.
2.. Cabe destacar q!le o objetivo principal de
um programa de avaliação de documentos visa identificar e selecionar, da massa documental produzida,
aqueles que devem ser objeto de preservação per·
manente, em decorrência de seu valor histórico, probatório ou informativo, razão pela qual proponho a
prevalência do disposto no § 12 , em relação aos demais integrantes deste substitutivo.
3. Tendo presente que o arquivo é a instituição
competente para guardar acervos arquivísticos, bem
como para franquear o seu acesso ao público, proponho que a destinação final dos documentos de valor histórico ou permanente seja ou para os arquivos
dos próprios Tribunais que os produziram e/ou acu-
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mularam ou para instituições arqui\!fsticas públicas
no seu âmbito de atuação. Aos museus compete
apenas a exibição parcial desses acervos, integrando alguma exposição. .
4. Por se tratar de documentos públicos sua
eliminação deverá ser precedida de ampla divulgação, possibilitando às partes envoMdas requererem,
às suas expensas, desentranhando de documentos
ou cópias de peças de processos.
5. Considerando a constante e acelerada evolução da tecnologia da informação, deve-se evitar a
inclusão, em texto legal permanente como o Código
de Processo Civil, de qualquer recurso tecnológico
especffico, que certamente se tomará obsoleto em
curto espaço de tempo.
_6. Ressalte-se, finalmente, que as sugestões
acima referidas foram enumeradas pelo Arquivo Nacional visando a observação das normaS pertinentes
à Política Nacional de Arquivos.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Lúcio Alcântara.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
discussão. (Pa1:Jsa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Com a apresentação de emenda, o substttutivo
vaRa à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame da mesma.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com
a palavra o Senador Geraldo Melo para uma ques- ·
tão de ordem.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, na votação nominal realizada a Bancada do Rio Grande do Norte foi discriminada no
painel, de maneira que nós estamos ausentes e gostaríamos de manffestar que o nosso voto ...
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Eu
pediria a V. Ex" QUe manifestasse o seu voto, para
que freasse registrado nos Anais da Casa.
O SR. GERALDO MELO - O meu voto é "não",
Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO- o meu voto é "não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 7:
Discussão, em turno único, da redação
final (apresentada pela Comissão Diretora
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como conclusão de seu Parecer n• 444, de
1996), das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n• 117, de 1994 (n• 4.151/93, _
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que attera dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 196h
[liso rsão da Redação Frei em turro único.(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
·
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, a Redação Final é considerada definitivamente aprovada, sem votação, nos termos do art.
324 do Regimento Interno.
O Projeto volta à Câmara dos Deputados.

•

É a seguinte a redação final considerada definitivamente aprovada:

Redação Final das Emendas do Senado ao projeto de Lei da Câmara n• 117,
de 1994 (n" 4.151, de 1993, na Casa de
Origem), que altera dispositivo do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967.
EMENDAN°1
(Correspondente à Emenda nO 1-cl)
Acrescente-se no final da emenda do projeto a
expressão "...e dá outras providências".
EMENDAN2 2
(Correspondente à Emenda nO 2-cl)
Acrescente-se ao art 12 -do projeto a referenda
aos ans. 2", ao, 20, 26, 43 e 58, do Código de Mineração, bem corno a expressão 7.805, de 18 de julho de
1989,7.886, de 20 de novembro de 1989 e 8.901, de 30
de junho de 1994", passando a ter a seguinte redação.
"Art. 1• Os arts. 2", 3", 6 2, 7", 15, 16, 17,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31' 37, 41' 43, 44,
55, 58, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do Decreto-Lei
n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código
. de Mineração, alterado pelo Decreto-Lei n•
318, de 14de março de 1967, e pelas Leis nOS
6.403, de 15 de dezembro de 1976, 6.576, de
24 de setembro de 1978, 7.085, de 21 de da-:
zembro de 1982, 7.805, de 18 de julho de
1989, 7.886, de 20 de novembro de 1989, e
8.901, de 30 de julho de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação. •
EMENDAN°3
(Correspondente à Emenda n• 3-CI)
Acrescente-se ao art. 12 do projeto o art. 2 2 do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração, com a seguinte redação:
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"Arl. 2" Os regimes de aproveitamento
das substâncias minerais, para efeito deste
Código, são:
_ I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro
de Estado de Minas e Energia;
11 - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM;
III - regime de licenciamento, quando
depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e
de registro da licença no Departamento NaciOnal de produção Mineral- DNPM;
IV- regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de
permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM;
V- regime de monopolização, quando,
em virtude de lei especial, depender de exel)ução direta ou indireta do Governo Federal."
EMENDAN2

4

(Corre_:;pondente à Emenda n• 4-CI)
Dê-se ao §.1° do art. 3° do Decreto-Lei n• 22.7,
de 28 de fevereiro de 1967, constante do art. 1• do
projeto a seguinte redação:
"§ 1• Não estão sujeitos aos preceitos
deste Código os trabalhos de movimentação
de terra e de desmonte de materiais ln natura, que se fizerem necessários à abertura
de vias de transporte, obras gerais de terraplanagem e de edificações, desde que não
haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra.'
EMENDASN•5
(Correspondente à Emenda n• 5-CI e de redação)
Acrescente-se ao art 12 do projeto o caput do
art 6" do Decretp-Lei n• 22.7, de 28 de fevereiro de
1967- Código de Mineração, com a seguinte redação:
•Arl. 6" Classificam-se as minas, seguindo forma representativa do direito de lavra em duas categorias:
I -mina manifestada, a em lavra, ainda
que transitoriamente suspensa a 16 de julho
de 1934 e que tenha sido manifestada na
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conformidade do art. 1O do Decreto n"
24.642, de 1O de julho de 1934, e da Lei n"
94, de 1Ode dezembro de 1935;
·
III - mina concedida, quando o direito
de lavra é outorgado pelo Ministro de Estado
de Minas e Energia."
EMENDAN2 6
(Correspon~nte à Eme!J<!a n" 7-CI)
O parágralo único do art 7" do Decreto-Lei n•
22.7, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art 1•
do projeto, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único, independe de concessão do Governo Federal o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as
• quais, no entanto, são sujeitas às condições
que este Código estabelece para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas."
EMENDAN°7
,
(eorfespondente às Emendas nOs B-CI e 40-CAS)
Substitua-se a redação do art 15 do DecretoLei n• 22.7, de 28 de févereiro de 1967, aHerado pelo
art 1• do projeto, pela seguinte:
Art. 15. A autorização de pesquisa será
outorgada pelo DNPM a brasileiros, pessoa
natural, firma individual ou empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento
do interessado."
EMENDAN 2 8
(Correspondente às Emendas n•s 9 e 11-CI)
Suprima-se o inciso 11 do arl 16 do Decreto-Lei
n• 22.7, de 28 de fevereiro de 1967, aHerado pelo art.
1° do projeto, remunerando-se os demais incisos,
mantida a referência "inciso
constente do § 1°
desse artigo.

vn·

EMENDASN2 9
(Correspondente à Emenda n• 12-CI)
Substitua-se a redação do § 2" art 16 do Decreto-Lei n• 22.7, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art. 12 do projeto, pelo seguinte texto:
'§ 22 Os trabalhos descritos no plano
de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo
e da indeoização devida ao proprietários ou
posseiro do solo, não guardando nenhuma
relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de
pesquisa."
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EMENDAN°10
"Correspondente à Emendá n• 13-CI"
Modifique-se a numeração dos incisos VI, VIl e
VIII referidos no § 3 2 do art. 16 do Decreto-Lei n•
22.7, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art 1•
do projeto, para V, VI e VIl, mantida a redação original.
EMENDAN 2 11
(Correspondente à Emenda n2 14-CI- 21 parte)
Modifique-se a numeração dos incisos I a VIII
constantes do caput do art 17 do Decreto-Lei n•
22.7, de 28 de fevereiro de 1967, na redação proposta pelo projeto, para incisos I a VIL
EMENDAN2 12
(Correspondente à Emenda n•15-CI)
Acrescente-se ao art. 1• do projeto o art 20 do
Decreto-Lei n• 22.7, de 28 de fevereiro de 1967, com
a seguinte redação:
•
•Art. 20. A autorização de pesquisa importa nos seguintes pagamentos:
I - pelo interessado, quando do requerimento de autorização de pesquisa, de
emolumentos em quantia equivalente a duzentos e setenta vezes a expressão monetária UFIR, instituída pelo ar!. 1• da Lei n•
8.383, de 30 de dezembro de 1991;
11 - pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual, por hectare, admitida a fixação em valores progressivos em função da substância mineral objetivada, extansão e localização da área e de
outras condições, respeitado o valor máximo
de duas vezes a expressão monetária UFIR,
instttuída pelo ar!. 12 da Lei n• 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
§ 12 O Ministro de Estado de Minas e
Energia, relativamente à taxa de que trata o
inciso 11 do caput deste artigo, estabelecerá,
mediante portaria, os valores, os prazos de
recolhimento e demais critérios e condições
de pagamento.
§ 2• Os emolumentos e a taxa referidos, respectivamente nos incisos I e 11 do
caput deste artigo, serão recolhidos ao Banco do Brasil SA. e destinados ao DNPM,
caput, inciso III, da
nos termos do ar!.
Lei n• 8.876, de 2 maio de 1994.
§ 3 2 O não-pagamento dos emolumentos e da taxa de que tratam, respectiva-
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mente, os incisos I e 11 do caput deste artigo
ensejará, nas condições que vierem ser estabelecidas em portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia, a aplicação das se-·
guintes sanções:
I -em se tratando de emolumentos, indeferimento de plano e conseqüente arquivamento do requerimento de autorizaç.ão de
pesquisa;
11 - em se tratando de taxa:
a) multa, nQ valor máximo previsto no
art 64;
b) nulidade ex oflicio do alvará de autorização de pesquisa, após imposição de
multa.•
EMENDAN°13
(Correspondente à Emenda n" 16-CI)
Dê-se ao inciso 11 do art 22. do Decreto-Lei n•
22.7, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art 1•
• do Pt?jeto, a seguinte redação:

"li - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízos do cumprimento pelo titular, das obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste
artigo, parte final, tomando-se operante o
efeito da extinção do título autorizativo na
data da protocolização do instrumento de renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código. •
EMENDAN°14
(Correspondente à Emenda n•18-CI)
Dê-se ao caput do art 23 do Decreto-Lei n"
227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art 1°
do projeto, a seguinte redação:
"Art. 23. Os estudos referidos no inciso
V do art 22. concluirão pela:"
EMENDAN°15
(Correspondente à Emenda n• 2D-CI)
Acrescente-se ao art. 1• do projeto o art 26 do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, modificado pela Lei n• 7.886, de 20 de novembro de
1989, com a seguinte redação:
•Ar!. 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da
União ficará disponível pelo prazo de sessenta dias, para fins de pesquisa ou lavra, .,
conforme dispuser portaria do Ministro de
Estado de Minas e Energia;.
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§ 1• Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo, a área desonerada na forma deste artigo ficará disponível para pesquisa.
§ 2" O Diretor-Geral do DNPM poderá
estabelecer critérios e condições específicos
a serem atendidos pelos interessados no
processo de habilttação às áreas disponfveis
nos termos deste artigo.
§ 3" Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que tenha havido pretendentes, a
área estará livre para fins de aplicação do
direito de prioridade de que trata o art. 11,
"letra a.
· § 4° As vistorias realízadas pelo
DNPM, no exercício da fiscalízação dos trabalhos de pesquisa e lavra de que trata este
Código, serão custeadas pelos respectivos
interessados, na forma do que dispuser portaria do Diretor-Geral da referida autarquia. •
EMENDAN°16
(Correspondente à Emenda n" 21-CI)
Dê-se ao inciso 111 do art. 30 do Decreto-Lei n•.
227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art. 1•
do projeto, a seguinte redação:
"111 ~ arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a ser livre para futuro
requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório que concluiu pela referida inexistência de jazida·
EMENDAN°17
(Correspondente à Emenda n• 22.-CI)
Dê-se ao § 2° do art. 30 do Decreto-Lei n• 22:1,
de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art. 12 do
projeto, a seguinte redação:
"§ 2" Se, no novo estudo apresentado,

não ficar demonstrada a exeqúibilidade técnico-económica da lavra, o DNPM poderá
conceder ao interessado, sucessivamente,
novos prazos, ou colocar a área em disponibilidade,· na forma do art 32, se entender
que terceiro poderá viabilizar a eventual la-

vra:
EMENDAN 2 18
(Correspondente à Emenda n• 23-CI)
Dê-se ao parágrafo único do art 31 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado
pelo art. 1° do projeto, a seguinte redação:
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"Parágrafo único. O DNPM. P,O<Jerá
prorrogar o prazo referido no caput, por
igual período, mediante solicitação justifica- •
da do titular, manffestada antes de findar-se
o prazo inicial ou a prorrogação em curso.•
EMEf'IDA N• 19
(Correspondente à Emenda n" 25-CI)
Acrescente-se ao art. 12 do projeto o art. 43 do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração, com a seguinte redação:
"Ar!. 43. A concessão de lavra terá por
titulo uma portaria assinada pelo Ministro de
Estado de Minas e Energia
EMENDAN°20
(Correspondente à Emenda n• 26-CI)Dê-se ao parágrafo único do art 44 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado
pelo art. 1° do projeto, a seguinte redação:
"Parágralo único. O titular pagará uma
taxa de emolumentos correspondente a quinhentas UFlR. •
EMENDAN"21
(Correspondente à Emenda n" 27-CI)
Acrescente-se ao art. 1• do projeto o art 58 do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, com
a seguinte redação:
•Art. 58. Poderá o titular da portaria de
concessão de lavra, mediante requerimento
justificado ao Ministro de EStado de Minas e
Energia, obter a suspensão temporária da
lavra, ou comunicar a renúncia ao seu titular." ·
EMENDAN"22
(Correspondente à Emenda n• 28-CI)
Acrescente-se ao art 1• do projeto o caput do
art. 63-do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de
1967 - Código de Mineração, adicionando-lhe um §
32 com a seguinte redação, mantidos os §§ 1° e 2"
constantes do projeto.
•Art. 63. O não-cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de
pesquisa, de permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento implica, dependendo da infração, em:
I - advertência;
li-multa; e
III -caducidade do título
§ 1" --···--········-·····--···-··-······--·····---··
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título representativo do direito minerário decorrente do desmembramento."

§ 2• ········-·-······-·-·-·-:_··--·-······--·-·§ 3° As penalidades serão· sempre aplicadas
gradativamente, inciando-se pela advertência, seguindo-se a multa e finalidade à caducidade, sempre
mediante instauração do correspondente processo
administrativo. •
EMENDAN°23
(Correspondente à Emenda~ 29-CJ)
Dê-se ao parágrafo único do art. 81 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, anerado
pelo art. 1° do projeto, a seguinte redação;

EMENDAN°26
(Correspondente à Emenda n• 32-CI)
Transponha-se para §§ 3° e 4° do art. 85' do
Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração, a redação do art. 93, caput e
seu parágrafo único, constante do art. 1° do projeto,
passando os dispositivos a ter a seguinte redação:

"§ 3° Em càráter excepcional, ex officio ou a requerimento da parte interessada
poderá o DNPM, no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por superfície horizontal, inclusive em áreas já tnuladas.
§ 4° O DNPM estabelecer!i, em portaria as condições mediante as quais os depósitos especificados no caput poderão ser
aproveitados, bem como os procedimentos
inerentes à outorga da respectiva titulação,
respeitados os direitos preexistentes e as demais condições estabelecidas neste artigo. •

"Parágrafo único. O não-cumprimento
do prazo estabelecido neste artigo ensejará
as seguintes sanções:
I -advertência;
11 - Multa, a qual será aplicada em dobro
no caso de não-atendimento das exigências
objeto deste artigo no prazo de trinta dias da
imposição da muna inicial e, assim, sucessivarpente, a cada trinta dias subseqüentes. •
EMENDAN°24
(Correspondente à Emenda n• 30-CI)
Dê-se ao art. 85 do Decreto-Lei n• 227, de 28
de fevereiro de 1967, constante do art. 1° do projeto,
a seguinte redação:

•Art. 85. O limite subterrâneo da jazida
ou mina é o plano vertical coincidente com o
perímetro definidor da área titulada, admitida,
em caráter excepcional, a fixação de limites
em profundidade por superfície horizontal. •

EMENDAN°27
{Correspondente às Emendas nos 33 e 34-CI)
Substitua-se a redação do art. 93 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 Código de
Mineração, constante do ar't. 1° do projeto, pela seguinte:
"Art. 93. Serão publicados no Diário
Oficial da União os alvarás de pesquisa, as
portarias de lavra e os demais atos adminis.trativos deles decorrentes.'
11.- Suprima-se, em conseqüência, o
parágrafo único do art 93 do Decreto-Lei nº
227, de 28 de fevereiro de 1967.

EMENDAN°25
(Correspondente à Emenda n• 31-CI)
Acrescentem-se ao art. 85 do Decreto-Lei n•
227, de 28 de fevereiro de 1967, constante do art. 1°
do projeto, os seguintes parágrafos:
"§ 1° iniciativa de propor a fixação de
limites no plano horizontal da concessão poderá s_er do titular dos direitos mineráríos
preexistentes ou do DNPM, ex officio, cabendo sempre ao titular a apresentação do
plano dos trabalhos de pesquisa, no prazo
de noventa dias, contado da data de publicação da intimação· no Diário Oficial da
União para fins de prioridade na obtenção
do novo título.
§ 2° Em caso de inobseNância pelo titular de direitos minerários preexistentes do
prazo a qtie se refere o parágrafo anterior, o
DNPM poderá colocar em disponibilidade o
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EMENDAN 2 28
(Correspondente às Emendas n•s 35 e 36-CI)
I "'-Acrescentem-se ao projeto os seguintes artigos:
'Art. 2" É suprimido o título do Capítulo VIl - Da Empresa de Mineração do DecretO-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967,
passando o referido capítulo a ter o título
'Das Disposições Finais', com início no art.
81 do citado diploma e renumerado em con?eqilência, o seu atual Capítulo VIII." ·
'Art 3° A taxa anual instituída pelo art.
20, inCiso 11, do Decreto-Lei n• 227, de 28 de
fevereiro de 1967, com aredação dada pelo
art. 82 da Lei n2 7.886, de 20 de novembro
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de 1989, vencida e não paga até a data desta Lei, relativa a alvará de autorização de
pesquisa em vigor, deverá ser recolhida devidaroente atualizada com bases na variação integral do fndice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, calculado pela Fundação - IBGE, no prazo de até sessenta dias,
a contar da publicação desta Lei.
Parágrafo único. O descumprimento do
disposto neste artigo ensejará a nulidade ex
officlo do respectivo alvará de autorização
de pesquisa.'
11 - Renumere-se, em conseqüência, os arts.
2" e 3" ·do projeto para art. 4 2 •
EMENDAN 2 29
(Correspondente às Emendas nos 37 e 39-CI)
Dê-se aos arts. 22 e 32 do projeto, renumerados para art. 4°, a seguinte redação:
• Ar!. 42 Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. 52 , 21, 79, 80 e 82 do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de
1967.'
. EMENDA Nº 30
(Correspondente à Emenda nº 38-CI
e de redação)
Acrescente-se ao projeto o art. 52 com a
guinte redação:

se-

• Art. SO O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, na íntegra, o
texto do Decreto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, corri todas as aHerações subseqüentes à sua publicação e as decorrentes desta Lei, no prazo de noventa dias da
promulgação desta Lei.'
EMENDAN2 31
(Correspondente às Emendas nºs 6, 10, 14
(1• parte);17, 19 e 24-CI e de redação)
Nos arts. 72, caput, 16, caput e seus incisos VI
e VIl; 17, caput e seu§ 2º, 22, inciso III, alínea a, e
inciso V, 25 e 41, § 32 , onde se lê 'Diretor do DNPM"
leia-se: 'Diretor-Geral do DNPM".
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 74, de 1995 (n•
3.838/93, na Casa de origem), que inclui no
Plano Nacional de Viação o trecho que menciona, no Estado de Minas Gerais, tendo
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Parecer favorável, sob n• 148, de
1996, da Comissão
'
-de Serviços de Infra-Estrutura.
(Em virtude de adiamento)

mesa,

Sobre a
requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador João Rocha

É lido o ~guinte
REQUERIMENTO N° 877, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alfnea a, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara n• 74 de 1995, a fim de que sobre
ele seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômi-

cos.
sàla das Comissões, 29 de agosto de 1996. Senador José Eduardo Dutra, Uderdo PT.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para
•encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pala Uderança do PFL e
em seu nome, desejo manHestar a nossa discordância diante do requerimento apresentado pelo Senador José Eduardo Outra.
Trata-se de um projeto cuja tramitação contou
também com um alongamento aqui na Casa. E, agora, surpreendentemente, o Senador José Eduardo
Outra, embora não se trate de matéria de cunho político, ou ideológico, ou de qualquer outra natureza,
mas e simplesmente de projeto que visa a inclusão
de um trecho rodoviário no Plano Nacional de Viação, requer o adiamento da votação.
A nossa manifestação é inteiramente contrária
ao projeto. Todavia, em não sendo acolhido o requerimento do Senador José Eduardo Outra, nós, então,
iremos Jazer a votação, oportunidade em que farei
um pronunciamento mais longo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para
encaminhar a votação, tem a palavra o Senador
José Eduardo Outra, autor do requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente, no caso, não existe
motivação polftica ou ideológica; porém, meu requerimento não é tão surpreendente, uma vez que essa
matéria já veio à pauta em outras ocasiões. Eu pretendia pedir o reexame da Comissão; não o fiz porque mesmo Parlamentares da base governista solicitaram o adiamento.
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É pena que não tenha uma mapa maior. Vou
justificar por que estou pedindo a análise da Comi&
são de Assuntos Eoonômicos.
O projeto propõe a inclusão da rodovia BR450, trecho êanal de São Simão - União - lturama,
no Plano Nacional de Viação. O Relator do projeto,
Senador Arlindo Porto, justifica o parecer favorável
com base na forte atividade econômica existente na
região e na possibilidade de redução de distãncia
para escoamento da produção de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Segundo o Relator, o asfaltamento deste trecho propiciaria a redução da distãncia entre Cuiabá e São Paulo em 126 quilômetros,
barateando os fretes e desafogando o fluxo da BR153, hoje óperando no limile da sua capacidade.
Um dos itinerários possíveis hoje, para esooamenlo do fluxo da produção do sul de Goiás e Mato
Grosso é. o uso da BR-452, que figa Rio Verde a
ltumbiara, seguindo daí pela BR-153. A outra é o
uso da BR-364, passando por São Simão e seguindo pela BR-3'65 até o entroncamento com a BR-153,
cerca de:60 quilômetros abaixo de ltumbiara. O asfaltamente deste trecho proposto ligaria a BR-365 à
MG-255, que encontra a BR-153 na altura de Fruta!,
há poucos quilômetros da divisa com o Estado de
São Paulo.
Considerando-se as distâncias entre São Simão e o trecho da BR-153 que dá acesso a Fruta!, o
asfaltamento da rodovia sob análise reduziria o percurso em apenas 60 quilômetros, dos 313 quilômetros hoje existentes entre os dois pontos. Para atingir os propósitos a que se destina- que é a justificação desse projeto - o ideal seria o asfaltamento da
BR-364, que liga São Simão a Campina Verde e,
daí, a ltapagipe, próximo a Fruta!.
Está se escolhendo o caminho dos catetos, o
mais longo, para se fazer o aslaHamento; quando o
mais lógico seria escolher-se o caminho da hipotenusa, pela BR-364.
Como entendo que o assunto deveria merecer
uma análise mais aprofundada, porque envolve
questões de natureza econômica, encaminhei o projeto à Comissão de Assuntos Econômicos para reexame.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Continua facultada a palavra para quem desejar encaminhar.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Sr. Presidente, ainda posso !alar?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. Ex"
já se pronunciou, e, lamentavelmente, o Regimento
não permite que !ale duas vezes.
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Como Lfder, V. Ex' poderá fazê-lo.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Então, peço
a palavra como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con- •
cedo a palavra a V. Ex'.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - O Senador
José Eduardo Outra formulou uma justificativa escrita. Como eu desejava retirar-me do plenário antes
da votação, no pressuposto de que ela se fizesse à
unanimidade, estava deixí!ndo na Mesa um pronunciamento que justificava o meu voto e que deveria
ser publicado com a votação.
Desejo manifestar meu pleno apoio à aprovação do Projeto de Lei da Cãmara n• 74, de 1995, incluído pa Ordem do Dia para votação, que inclui no
Plano Nacional de Viação o trecho da BR-450, entre
o Canal de São Simão, União e lturama, no Estado
de Minas Gerais.
Declaro, desde logo, que se trata de uma re• gião que conheço muito bem e, portanto, dela posso
falar com autoridade.
Quando da primeira inclusão deste projeto na
Ordem do Dia para votação, dias atrás, deparei-me
com a orientação da Uderança do Governo, que recomendava a sua rejeição.
Na ocasião, como o líder não estava presente,
na· qualidade de vice-líder do PFL, eu requeri o
adiamento da votação, justamente para entender-me
com a Uderança no sentido da aprovação do proje·
to, dada a sua alta significação.
De fato, a inclusão no Plano Nacional de Viação do trecho Canal de São Simão-União-lturama,
na BR-450, numa extensão de 92 quilômetros, vai
reduzir a distãncia entre os diversos estados do
Centro-Oeste e o Sudoeste do País, com enormes
benefícios para a economia regional, em face da redução do custo do transporte.
O trecho que liga a BR-365 à BR-467 encurta
em 126 quilômetros a distãncia entre Cuiabá e São
Paulo; em 169 quilômetros. entre Rio Verde e Votuporanga; em 172 quilômetros, entre Rio Verde e
Araçatuba; e em 405 quilômetros, entre São Simão
eJales.
Além do menor custo do frete, a pavimentação
desse trecho, uma das conseqüências de sua inclusão no Plano Nacional de Viação, permitirá a redução do consumo de combustíveis e do tempo de viagem, possibilitando, ao mesmo tempo, um acesso
mais rápido ao porto de Santos.
Agora que o projeto volta à Ordem do Dia para
~ a votação, desejo, Sr. Presidente, manifestar o meu
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pleno apoio a sua aprovação, na convicção de que a
inclusão desse trecho no Plano Nacional de Viação
dinamizará ainda mais uma região de intensa atMdade econômica, sobretudo nos setores industrial e
agropecuário.
Desejo dizer que conheço muito bem a região
porque a visito como Senador da República. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Encenado o encaminhamento de votação, passa-se à
votação do requerimento de autoria do nobre Senador José Eduardo Outra, líder do PT, que· solicita o
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara dos .Deputados n• 7 4, de 1995, a fim de que sobre
a referida matéria seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos.
- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecersentados.(Pausa)
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, o PFL recomenda naturalmente o
voto .. não'".
A SR 1 REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG) - Sr:
Presidente, o PTB recomenda o voto "não".
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) Depois da manifestação da Senadora Regina Assumpção e como são quatro estados, e considerando o argumento do Senador José Eduardo Outra,
quando cita a relação do cateto com· a hipotenusa,
eu digo que sou o quarteto pela musa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo) - Em
votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento de adiamento.
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 matéria vai à sanção.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.) Sr. Presidente, solicito o registro de minha abstenção, em função do reexame que foi pedido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Ata
registrará a abstenção de V. Ex".
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 74, DE 1995
(N• 3.838193, na Casa de origem)

.,_

Inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho que menciona, no Estado de Minas Gerais..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Rca incluído na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de
1O de setembro de 1973, o seguinte trecho rodoviário, no Estado de Minas Gerais:

BR

'

.

Pontos
de
. Passaaem

UF

CanaldeSão
BR-450 Símo-Uii:> MG
-lulm

Extensão Superposição
(KM)
(BRKM)

92

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. s• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Hem 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 145, de 1995 (n•
121/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das modificações ao Convênio Conslitutivo do Banco Africano de DesenvóMmento, aprovadas por ocasião das
reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de Desenvolvimento,
realizadas em Dacar, Senegal, no período
de 12 a 14 de maio de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n• 438, de
1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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 matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)-llem 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 30, de 1996 (n•
181/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Emenda ao artigo XVII (f)
do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite 'INTELSAT', de 20 de agosto de 1971 , aprovada pela XIX Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de outubro de 1994, tendo
Parecer favorável, sob ri' 440, de
1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Naci<mal.
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 matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Valmir CarllJelo) - Item 11:
PROJETO Di:: LEI DO SENADO N° 296, DE 1995
(Incluído eni Ordem do Dia nos tennos do
Requerimento n• 309, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 296, de 1995, de au1oria da Senador Júlio Campos, que attera dispositivos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro
de 1977, estendendo o direito à participação
em atividades de estágio, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Lauro Campos, em
substituição à Comissão de Educação.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da pauta da Sessão Delibera tira Ordinária de 13 de junho úttimo, quando teve
·
sua discussão ádiada para hoje.
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
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·Item 12:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução ri' 1, de 1996, de au1oria do
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre.
o depósito legal das publicações de que trata, tendo
Pareceres favoráveis, sob n•s 436 e
437, de 1996, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania; e
-Diretora.
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 matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item ri' 14.
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 18, de 1995, de au1oria do Senador
Pedro Simon e ou1ros senhores Senadores,
que acrescenia § 13 ao art. 14 da Constituição Federal, tendo
Parecer contrário, sob n• 739, de 1995,
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Em virtude de adiamento)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício o Senador João Rocha.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 878, DE 1996
·Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 279, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do projeto
de PEÇ n• 18, de 1995, a fim de ser feita na sessão
de 8 de outubro de 1996.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Hugo Napoleão - Jader Barbalho :... Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria retomará à Ordem do Dia na data
estabelecida pelo Plenário, 8 de outubro de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Vou
passar a Presidência dos trabalhos ao nobre Sena-
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dor João Rocha, a 'fim de que possa relatar um projeto.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Tem
a palavra V. EJcl.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pela
ordem.) - V. EJcl vai deixar a Presidência e não vai
regressar a ela?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Vou
regressar.
O SR. BERNARDO CABRAL - Então, quando
V. EJcl regressar, gostaria que me concedesse a palavra.·
~.

16::

O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Rocha.

.a· SR. PRESID.ÊNTE (João Rocha)

- Item n•

~ PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 86, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
· do Requerimento n• 642, de 1996)
Projeto . de Lei do Senado n• 86, de
1996, de autoria do Senador Joel de Hollanda, que concede pensão especial aos dependentes das vítimas do tratamento de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de
Caruaru, no Estado de Pernambuco.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais)
Nos termos do art. 140, "b', do Regimento lntemo, ·designo o nobre Senador Valmir Campelo
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais_

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB_- DF)- Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e
Srs. Senadores:
I - Relatório
A proposição epigrafada tem o objetivo de conceder pensão especial aos dependentes das vitimas
do tratamento de hemodiálise no lnstiMo de Doenças Renais de Caruani,no Estado de Pernambuco.
Neste sentido, o art. 1° do projeto em tela fixa o
valor da pensão em R$500,00 (quinhentos reais) por
mês e prevê a aplicação das disposições relativas à
pensão, por morte, do Plano de Benefícios da Previdência SociaL
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Por outro lado, o art. 2" estabelece a inacumulabilidade da pensão que se pretende instituir com
qualquer outra paga pelos cofres públicos.
O art 3• firma que as despesas decorrentes
correrão à conta de dotações próprias do Orçamento
da União.
Outrossim, o art. ~· estatui que o Poder Execuc
tivo regulamentará a matéria dentro de trinta dias da
publicação da lei.
Finàlmente, os arts. 5" e 6• contêm as cláusulas de vigência e de revogação, respectivamente.
Na justificação está dito que o nosso direito
consagra a tese da obrigação do Estado indenizar
os administrados nos casos de danos provocados
por comportamento emissivO do Poder Público. Tese
que está inclusive albergada na Constituição Federal
(art. 37, § 6").
Ademais, anota-se que o valor proposto para o
benefício que se colima obter equivale a cerca da
metade do teto do salário-de-benefício pago pela
' Previdência Social.
Não foram apresentadas emendas na Comissão de Assuntos Sociais durante o prazo regimental.
Cabe-nos opinar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade da matéria em pauta
e também quanto ao mérito, conforme dispõem o
arl 91 e o art. 100 do Regimento Interno.
É o relatório.

li-Voto
No que diz respeito à constitucionalidade do
projeto de lei em análise, parece-nos que nada obsta a sua livre tramitação.
Com efeito, a responsabilidade civil do Estado
por danos causados a terceiros está prevista no art.
37, § 6°, da Constituição Federal. O dano pode ter
sido causado por ação ou conduta omissiva, isso é
indiferente para efeito da responsabilização.
No caso de que se trata, houve omissão do Poder Púbiiro Fiõ wu pãpei de iiscai dos serviços, produtos e substãncias de interesse para a saúde, anotado no art. 200, I e 11, no art. 23, 11, da Lei Maior, e
também na Lei n• 8.080, de 1990 - Lei Orgânica da
Saúde- (v.g. art. 6", VIl).
Por outro lado, quanto à juridicidade e a regimentalidade igualmente não enxergamos qualquer
óbice à livre tramitação da proposição sob apreciação.
Quanto ao mérito da iniciativa, entendemos
que é digna de todos os elogios e deve ser acolhida
por esta- Ca8a, já que se destina a indenizar vítimas
da negligência do Poder Público na sua tarefa de fiscalização dos serviços de saúde.
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Ante o exposto opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de
Lei do Senado n• 86, de 1996 e, quanto ao mérito,
pela sua aprgvação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art 235, 11, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Item 17
PROJETO DE LEI
DO SENADO N2 88, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nO 637, de 1996)
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.
•
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação.)
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Joel de Hollanda para
proferir pareoor, em substituição à Comissão de
Educação.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e
Srs. Senadores:
I - Relatório

É submetido a esta Casa o Projeto de Lei do
Senado n• 88, de 1996, de autoria do Senador Romero Jucá, com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Alto Alegre, no Estado de Roraima.
A iniciativa foi justificada oom base no fato de que
o município é predominantemente agrícola, mas detém
coná!Çiies precárias de elevar a produtividade de seu
solo. O estabelecimento de ensino, proposto pelo autor
do projeto, seria importante medida de superação dessa
situação e de desenvolvimento da região.
11 - Análise e voto
O Brasil ainda não foi incluído na lista dos países desenvolvimento. Com certeza que aspectos
como a baixa renda per capita e a perversa desigualdade social em que vive seu povo são variáveis
determinantes para tal discriminação.
Apesar de sabermos que a pobreza se aprofundou, nos últimos tempos, em tOdo o território nacional, é inquestionável a afirmativa de que ela casti:
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ga de modo mais intenso as regiões menos favorecidas.
Roraima pode ser citado como exemplo. Ex·
Território, transformado em estado pela Constituição •
Federal de 1988, tem um grande potencial de riquezas naturais que não tem sido revertido em
para sua população.
A principal atividade económica estadual é a
agropecuária e, nos termos da jl!slilicação do nobre
Senador Romero Jucá, ainda é desenvoMda com
métodos rudimentares. Técnicas uttrapassadas, em
geral, significam uso predatório, o que conduz, a longo prazo, à morte da tenra e à miséria da comunidade que dela depende.
A Escola Agrotécnica Federal de Alto Alegre
será d.e grande utilidade para modernizar o setor
agropecuário da região, possibilitando a incorporação das tecnologias hoje disponíveis.
Segundo estudos da Unesco, em ambiente
com transformações. tecnológicas a educação é ins• trum!:lnto essencial para aumentar a produtividade
agrfoola, posto que permite aos produtores ter acesso a informações sobre novas técnicas, sobre viabilidades econômicas e melhorar a qualidade do trabalho. Enfim, a educação empresta grande flexibilidade
ao setor para enfrentar mudanças.
· No âmbito dos esforços que o Brasil está a fazer para integrar, com competitividade, o grupo do
Primeiro Mundo, é imprescindível que ele promova o
desenvolvimento integrado de suas regiões, investindo na educação e na formação de recursos humanos qualificados.
Diante do exposto, entendemos que a idéia básica da proposição em análise é meritória, o que nos
leva a votar pela sua aprovação.

bens

O Sr. João Rocha, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala)- O parecer conclui favoralvemente ao projeto.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art 235, 11, d, do Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 18
PROJETO DE LEI
DO SENADO N° 95, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento n• 638, de 1996.)
Projeto de Lei do Senado n• 95, de
1996, de autoria do Senador José Bonifácio,
que autoriza o Poder Executivo a criar uma
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Escola Agrotécnica Federal no Municfpio de
Tocantinópolis, Estado do Tocantins, e dá
outras providências.
(DepeRdendo de parecer da Comissão de Eduéação.)
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Joel de Hollanda para
proferir parecer, em substituição à Comissão de
Educação.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE)- Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e

Srs. Senadores:
I - Relatório

É submetido a esta Casa o Projeto de Lei do
Senado N• 95, de 199S, de autoria do Senador José
Bonifácio, que tem por objetivo autorizar a criação,
pelo Poder Executivo, da Escola Ag!J>técnica Federal de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins.
Conforme justifica o nobre Senador, Tocantinópolis reSl;ente-se da falta de um estabelecimento de
ensino voltado para a formação de técnicos para a
agricultura e pecuária porque é um Municfpio de
grande afluxo das populações vizinhas, tem no setor
agropecuário -a maior atividade económica e tem
uma mão-de-obra de baixo nível de qualificação.
O desenvolvimento socioeconômico da região
exigiria, desse modo, a criação de uma Escola Agrotécnica Federal.
11- Análise e Voto
A história brasileira registra baixos níveis de investimento nas áreas de_ educação e de formação
de recursos humanos qualificados, comparativamente aos pafses desenvolvidos.
Por sua vez, o panorama mundial está a demonstrar que situações como a nossa necessitam

ser urgentemente revertidas. O Brasil não poderá
participar, competitivamente, dos mercados globalizados com uma força de trabalho que, em sua maioria,
mal concluiu a quarta série do ensino fundamental.
A transformação produtiva, que se nos impõe,
requer a incorporação e a dffusão das novas tecnologias. Para tanto, é imprescindível a formação profissional e a capacitação de nossos jovens e adultos
trabalhadores.
No Brasil, essa tarefa tem sido, em grande parte, de responsabilidade da União através de sua
rede de escolas técnicas e agrotécnicas. É consenso a importância que esses estabelecimentos de ensino têm para a expansão do parque industrial, do
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comércio e do setor agropecuário da economia brasileira
,,
A iniciativa do ilustre Senador José Bonifácio.
situa-se nesse contexto. A Escola Agrotécnica Federal de Tocantinópolis será um instrumento de propulsão da economia local e circunjaoente. Sua contribuição se dará em dojs sentidos: complementando o
esforço municipal e estadual de ampliação do atendimento de educação básica e rontribuindo para a
modernização da atividade agropecuária, principal
setor de geração de renda e de absorção de mãode-obra do Municfpio.
Adicionalmente, a criação desse estabelecimentode ensino representará, para o Estado do Tocantins, uma ação concreta do Governo Federal
para que, efetivamente, ele se incorpore à Nação
brasileira como uma unidade federativa autónoma.
As considerações acima encerram nossa análise do Projeto de Lei ·do Senado n• 095/96, no que
diz respeito ao mérito, e fundamentam nosso voto
' favorável à sua aprovação. Observamos, contudo,
que a proposição apresenta algumas impropriedades, relativamente à técnica legislativa, que podem
- ser sanadas através -da emenda que sugerimos a
seguir:
EMENDAN°1
Dê-se aos arts. 12 , 22, 3• e 42 , do PLS n•
095/96, a seguinte redação:
•Art. 12 Rca o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotécnica Federal
de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins.
Art. 22 A Escola Agrolécnica Federal
de Tocantinópolis, no Tocantins, manterá
cursos de nível médio e profissionalizante, a .
serem definidos pelo Ministério da Educação
e do Desporto.
Art. 3" A instalação do estabelecimento
de ensino de que trata esta Lei subordina-se
à prévia consignação, no Orçamento da
União, das dotações necessárias, assim
como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento,
por iniciativa exclusiva do Presidente da Repúbfica.
Art 42 O Poder Executivo, ouvidos o
Ministério da Educação e do Desporto e as
Secretarias de Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, contados a partir de sua vigência."
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O pa. recer conclui favoravelmente ao projeto com emenda que apresenta.
A matéria ficará· sobre a mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do
ar!. 235, 11, d, do Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Hem 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 29, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos
do Recurso n° 5, de 1996)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n• 29, de 1995, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy e outros senhores
Senadores, que institui eleições diretas para
os suplentes de candidatos ao Senado Federal, tendo
Parecer sob n• 344, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justça e Cidadania,
eontrário, com voto vencido, em separado,
do Senador Jefferson Péres.
(Votação nominal, nos tennos do Requerimento n" 861, de 1996)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário-em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 879, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos tenmos regimentais, o adiamento
da votação do PLS/29/95, a fim de que seja feita na
Sessão de 9 de outubro vindouro.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra a V. Ex", como autor do requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, observo que há um amadurecimento e compreensão
maiores da proposição, segundo a qual os Senadores, tanto os titulares quanto os suplentes, passem a
ser eiP.itos diretamente pelo povo. Aliás, os titulares
já o são; portanto, o objetivo do projeto é que os suplentes também sejam eleitos diretamente pelo
povo.
Nos debates anteriores, percebo que há ainda
algumas indagações e dúvidas. Algúns-Senadores
me perguntaram hoje se seria possfvel ocorrer a si-
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tuação em que um candidato a suplente viesse a ter
mais votos do que o próprio titular.
Gostaria de esclarecer que, segundo a proposi~
ção, isso jamais ocorreria. O máximo que pode
acontecer é o primeiro suplente escolhido vir a ter o
mesmo número de votos que o próprio titular. Para
cada titular, a coligação ou partido indicará também
dois, três ou até quatro nomes, dentre os quais caberá aos eleitores escolher o primeiro e segundo suplentes.
Na medida em que ~s esclarecimentos estão
sendo feitos, percebo que mais e mais Senadores
estão dispostos a votar favoravelmente. Inclusive,
em diálogo com os Srs. Lideres, pude constatar que
essa qÚestão será aberta, ou seja, os Uderes penmitirão ãos seus companheiros de Partido uma indicação aberta.
Como hoje, desde às 10 horas, houve tantas
votações, como muitos Senadores precisaram viajar
• e COr:'!O gostaria que essa matéria fosse votada com.
o plenário cheio, proponho que seja votada ém 9 de
outubro, quando, espero, estejam presentes todos
os Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento.
• Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
penmanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria retomará à Ordem do Dia da sessão
do dia 9 de outubro próximo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se-, agora, à apreciação do Requerimento n• 872, de 1996, lido no Expediente, de autoria do
nobre Senador Coutinho Jorge e outros Srs. Senadores, solicitando que a Hora do Expediente da sessão ordfnMª c:lo si@ 3j ]:IE> QUtJJI:>ro clo ~orrente ano
seja destinada a homenagear os três mil anos da cidade de Jerusalém, em Israel.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre
a mesa, redações finais que, nos termos do art. 320
do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, serão lidas pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador João Rocha.

00666

ANAIS DO SENADO FEDERAL

São lidas as seguintes
PARECER N• 490, DE 1996
- (Da Comissão Diretora)
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Art 3° Revogam-se as disposições em centrá-

rio.
PARECER N" 491, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 145, de 1995 (n" 121, de
1995, na Câmara dos Deputados).

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 30, de 1996 (n• 181, de
1995, na Cân)ara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 145, de 1995
(n" 121, de 1995, r:~a Câmara dos Deputados- que
aprova o texto das modificações ao Convênio Constitutivo do Banco. Africano de Desenvolvimento,
aprovad~ por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de
Desenvolvimento e Fundo Africano de DesenvoMmento, realizadas em Dacar, Senegal, no perfodo de
12a 14demaiode 1992.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassuna, Rela!or- Renan Cslhelros- Eduardo Supllcy

A Comissão oiretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de
1996 (n• 181, de 1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda ao artigo
XVII, f, do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, de 20 de agosto de 1971, aprovado pela XIX
Reunião da Assembléia da Organização em 26 de
outubro de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto de 1996. - José Sarney, Presidente - Ney
, Suassuma, Relator - Renan Calhelros - Eduardo Supllcy.

ANEXO AO PARECER N• 490, DE 1996

ANEXO AO PARECER N" 491, DE 1996

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu ,Presidente do Senado Federal, nos temros do art 4&, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgq o seguinte

DECRETO LEGISlATIVO N• DE 1996

Aprova o texto das modificações ao
Convênio Constitutivo do Banco Africano
de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de
Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Dacar, Senega~
no período de 12 a 14 de maio de .1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto das modificações ao
Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões
anuais da Assembléia de Governadores do Banco
Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de
Desenvolvimento.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
revisão das referidas modificações ou do referido
Convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio público.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

DECRETO LEGISlATIVO N•

, DE 1996

Aprova o texto da Emenda ao artigo

xvn, 1, do Acordo Relativo à Organização
Internacional de Telecomunicações por
Satélite- INSTELSAT, de 20 de agosto de
1971, !!provado pela XIX Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de outubrode1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" É aprovado o texto da Emenda ao artigo
XVII, f, do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, de 20 de agosto de 1971, aprovado pela XIX
Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de
outubro de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão da rele rida Emenda, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso 1 do art 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri·
mônio nacional.
Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na dilla de sua publicação.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 1, de 1996, que dispõe
sobre o depósito legal dás publicações de que trata.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto
de.1996. -José Samey, Presidente- Ney Suassu1:111, Relator- Renan Calheiros- Eduardo Suplicy.

ras 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 precat6riosjudiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto
de 1996.- José Sainey, Presiaente- Ney Suassuna, Relator - Renan Calheiros - Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER N° 492, DE 1996

ANEXO AO PARECER N2 493, DE 1996

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu
,·Presidente, nos lennos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
Presidente, nos tennos do art 48,
eu, ·
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

PARECER N° 492, DE 1996
· Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolu-

ção

-

no 1, de 1996.

RESOLUÇÃO N° , DE 1996
Dispõe sobre o depósito legal das
publicações de que trata. ·

O Senado Federal resolve:
Art~ 1• A Subsecretaria de Biblioteca é a depositária legal das publicações editadas, reeditadas,
reimpressas ou cc-editadas pelo Senado Federal.
Parágrafo único. As publicações de que trata
este artigo cempreendem livros, folhetos, revistas,
jornais, mapas, ·traduções, reimpressões, edições
fac-similares e outros documentos registrados em
qualquer suporte físico, inclusive em meio magnético, excetuados os avulsos, os Anais do Senado Federal, o Diário do Senado Federal e o Diário do
Congresso Nacional.
Art. 2" Compete ao autor, editor ou produtor remeter à Subsecretaria de Biblioteca seis exemplares
de cada obra impressa, ou dois exemplares, se produzida em meio magnético, no prazo de dez dias
úteis contado da data de início da distribuição.
Arl 3° A juízo da ~ubsecretaria de Biblioteca e
mediante comunicado prévio do editor, a tiragem
das publicações poderá ser ampliada em até cinqüenta exemplares de obra impressa, para o atendimento do intei'Gâmbio com outras instituições.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N2 493, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 74, de 1996.
·
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 74, de 1996, que autoriza o Estado de São Paulo a emitir Letras Financei-

RESOLUÇÃO N• , DE 1996
Autoriza o Estado de São Paulo a
emitir 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 Senado Federal resolve:
Arl 1° É o Estado de São Paulo autorizado a
emitir748.303.072 Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP.
Parágrafo único. A emissão a que se refere este
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 oitava parcelas de precatórios judiciais pendentes.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições básicas:
ai quantidade: 748.303.072 Letras Rnanceiras
do Tesouro do Estado de São Paulo -LFTP;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2
2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cento e vinte meses;
e) valor nominat R$1.000,00 (um mil reais)
CETIP - em decorrência desse valor de PU, as
quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de
forma a adequar o valor financeiro da colocação;
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
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Data-Base Vencimento
1"-3-2006
1"-3-96

Quantidade
748.303.072

TiDO
p

Os títulos deverão ser registrados na CETIP.
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n" 5.684, de 28 de
maio de 1987, Decretos nOs 29.463, de 29 de dezembro de 1988, e 29.526, de 18 de janeiro de 1988.
§ 12 As emissões autorizadas por esta Resolução, referentes aos complementos, serão efetivadas
no exalo montante das despesas com o pagamento
dos débitos judicias apurados em sentenças transitadas em julgado, observando-se ainda o disposto
no.§ 4 2 do art. 16 da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado FederaL
§ 2• A emissão dos títulos correspondentes
aos precatórios judiciais não transitados em julgado
é condicionada à comprovação da decisão judicial fonal, junto ao Banco Central, que autorizará o respectivo registro na Centrai de Custódia de Títulos Privados - CETIP, e instituirá controle das informações
prestadas pelo Governo do Estado, encaminhandoas ao Senado Federal, somente para conhecimento:
Art 3° Esta autorização deverá ser exercida no
prazo de duzentos e setenta dias, contado da publicação desta Resolução.
Ar!. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N" 494, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n2 296, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado n2 296, de 1995, que
altera dispositivos da Lei n2 6.494, de 7 de dezembro
de 1977, estendendo o diretto à participação em atividades de estágio.
Sala de .Reuniões da Comissão, 29 de agosto
de 1996.- José Sarney, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Renan Calheiros- Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N2 494, DE 1996
Altera dispositivos da Lei n2 6.494,
de 7 de dezembro de 1977, estendendo o
direito à participação em atividades de
estágio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O caput e os§§ 12 e 22 do art. 12 da Lei
n2 6.494, de 7 de dezembro de 1977, alterada pela
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Lei n2 8.859, de 23 de março de 1994, passam a vi,
gorar com a seguinte redação:
"Ar!. 12 As pessoas jurídicas de DireitoPrivado, os órgãos da Administração Pública
e as Instituições de Ensino podem acettar,
como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham freqüentando, efetivamente, cursàs vinculados ao ensino público e particulár.
§ 12 Os alunos do ensino fundamental
e dos cursos médios de educação geral deverão ser assistidos por entidades beneficentes, educacionais e promocionais devidamente constituídas, de caráter filantrópico
e com reconhecimento de utilidade pública,
• na forma da lei.
§ 22 Os estágios devem propiciar a
complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados acompanhados e avaliados em conformidade com
os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento práticÓ, de aperfeiçoamento técnicocuHural, científico e de relacionamento humano, tendo como objetivo final a capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.•
Art 22 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias, contado da data d"
sua publicação.
Art 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 42 R~vogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os
pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 880, 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• 145, de 1995 (n• 121/95, na
Cámara dos Deputados), que aprova o texto das
r(l<>dificações ao Convênio CoMtitutivo do Banco
Áfricano de Desenvolvimento, aprovadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e
Fundo Africano de Desenvolvimento, realizado~ em
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Dacar, Senegal, no período de 12 a ·14 de maio de
1992.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussãQ.
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 (Valmir Campelo) -Sobre
a mesa Tequerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 881, DE 1996

Senhor Pre'sidente,
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• 30, de 1996 (n° 181/95, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Emenda ao artigo XVII (!) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite "INTELSAT", de 20 de agosto de 1971,
aprovada pela XIX Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de outubro de 1994.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996.Ney Suassuna.

O Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o requeiimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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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 (Renan Calheiros) - Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 882, 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
Resolução n• 1, de 1996, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o depósito legal das
publicações de que trata.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
. Aprovado.
Aprovado o requerimento, 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretario em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 883, 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
Resolução n• 74, de 1996, que 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 das sétima e oitava· parcelas de
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precatórios judiciais, bem como dos complementos
da primeira à oitava parcelas de precatórios judiciais
pendentes, de responsabilidade daqu&le Estado.
Sala diis Ses;;ões. - 29 de agosto de 1996. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
!'Ião .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 (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador João Rocha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 884, 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
Lei do Senado n• 296, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos, que aHera dispositivos da Lei n•
6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o direito à participação em atividades de estágio.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado ci requerimento, 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.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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Aprovada a redação final, o projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiro~) - So-•
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercfcio, Senador João Rocha

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 885, DE 1996.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, a inserção em ata de um voto de profundo pesar pelo falecimento da atriz Dulcina de Morais, criadora da Fundação Brasileira de Teatro.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1996. Senadôr José Roberto Arruda.

O Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Va/mir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O requerimento depellde de votação em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se. nadares que desejarem. (Pausa.)
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
Sobre a mesa parecer que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador João Rocha
É lido o seguinte:
PARECER N"495, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n•
202, de 1996, do Senhor Presidente da
Repúbllc:a; submetendo à aprOvação do
Senado Federal, o nome do Sr. Reinaldo
Silva Coelho, para exercer o cargo de Defensor Público-Geral da União, no biênio
1996a 1998.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 28-8-96 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Romeu Tuma (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n• 202, de 1996, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Reinaldo Silva Coelho para exercer o cargo de Defensor Público-Geral da União.
Sala das Comissões, 28 agosto de 1996 - lris
Rezen9e, Presidente - Ronaldo Cunha Lima- R~- ,
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mez Tebet -José Bianco - Ney Suassuna - Edlson Lobão - Pedro Simon - Roberto Requfão Romeu Tun\a - Lúcio Alcântara - Josaphat Marinho- Regina Assumpção.
RELATÓRIO
Relator: Senador Romeu Tuma
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuída
pelo art. 101, inciso 11, n• 11, do Regimento Interno
do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da qual consta indicação do nome do
Doutor Reinaldo Silva Coelho para exercer o cargo
de Defensor Público-Geral da União, no biénio de

1996 a 1998.
De acordo com o art. 52, inciso III, alínea f, e o
art. 134, parágrafo único, ambos da Magna Carta,
combinado com o art. 62 da Lei Complementar n• 80
de 12 de janeiro de 1994, compete, privativamente
ao Senàdo Federal aprovar previamente, por voto
secreto, após argüição pública a escolha do Defensor Público-Geral da União.
O mérito do Doutor Reinaldo Silva Coelho, natural de Campinas - Estado de São Paulo, indicado
para exercer o elevado cargo de Defensor PúblicoGeral da União, no biénio de 1996 a 1998, extrai-se
do curriculum vltae constante deste processo, no
qual se destacam os seguintes pontos:
Formação Intelectual
Iniciou seus estudos no Grupo Escolar anexo à
Escola Normal 'Carlos Gomes• de Campinas; Colégio Diocesano de Campinas, onde fez o curso ginasial e Colégio Estadual 'Culto à Ciência', em Campinas, onde realizou o curso Clássico; bacharelou-se
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, turma de 1957. Possui os seguintes cursos de
extensão universitária: 'Dire~o Penal', o Sentido do
Pensamento Psicanalítico', Sexologia Forense' e
'Seminário de .f..egislação Trabalhista'. Participou de
vários seminários e congressos sobre 'Dire~o Penal
Mil~ar e Legislação Militar' tendo realizado palestras
sobre os mesmós temas aos oficiais do Comando
Militar do Sudeste e suas Unidades. É 1° Ten. R/2
de Infantaria Blindada, oriundo do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército, turma de
1955, tendo sido classificado em 3° lugar e foi orador
da turma.
Ativldades Laborativas
Iniciou suas atividades em 1946, como funcionário da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro,

00671

na cidade de Campinas-SP, tendo, posteriormente,
ingressado no quadro de funcionários do Banco
Bandeirantes do Comércio S.A., também, na cidade de Campinas. Começou o exercício da advocacia em janeiro de 1958, no foro da Capital
de São Paulo, tendo advogado intensamente,
até 1974. Atualmente é Defensor Público da
União, de categoria especial, por concurso público nacional, desde 1976, junt<5 à 2• Auditoria, da
21 CJM da Justiça Militar, Federal, em São Paulo.
Foi consultor jurídico de várias empresas, entre
elas: Homerplast - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., Mecalor - Indústria e Comércio de
Refrigeração Ltda., Latinplastic - Latino Americana de Plástico Lida., e Oriente - Máquinas e
Equipamentos Ltda., todas com sede na cidade
de São Paulo.
Ante o exposto, em face da natureza da matéria em apreciação, é o que se tem a relatar no presente processo.
.
'
·o SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) -O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • A
Presidência informa· aos Srs. Senadores que o
agendamento da Proposta de Emenda à Constituição n• 43, de 1995, anteriormente prevista
para o próximo dia 5, foi alterado para o dia 11,
quarta-feira.
O SR. BERNARDO CABRAL· Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. Ex"
tem a palavra pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, a
sessão está para terminar. Na antiga Abissínia os
nativos tinham a mania de atirar pedras ao sol que
se punha. O que quero dizer com essa frase? Que
V.EJCI hoje, ao longo desta sessão, enfrentou uma
verdadeira batalha verbal, regimental, ora não bem
entendido, ora sacrificando a sua reconhecida gentileza e até, quem sabe, no destempero de alguns,
não foi reconhecida a atenção que V. Ex" dispensa
aos seus colegas.
É o que quero dizer agora. Quero fazer um registro sincero, ao qual se une o eminente Senador
Artur da Távola, no sentido de dizer que V. Ex", ainda que bem assessorado pelo nosso eminente Secretário-Geral da Mesa, Dr. Raimundo Carrero, demonstrou que em uma casa política por vezes o diálogo com a Mesa não pode existir. A permissão da
gentileza de V. Ex" aqui para com os oradores - vamos colocar os partidos distantes dessa minha ma-
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nifestação ·, reconhecem que, não sendo titular de
um cargo da Mesa, a sua atuação merece que eu
faça esse registro. Não o tribute à nossa amizade
pessoal. O que há entre mim e V. Ex" está distanciado dessa minha manifestação.
Talvez outros não estejam aqui a fazê-la porque já saíram, o que lamento, porque senão seria
um pequeno rio recebendo águas emprestadas e se
transformando num caudaloso rio para dizer-lhe do
nosso apreço. Isto é para ficar registrado na ata dos
nossos trabalhos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Nobre
Senador Bernardo Cabral, agradeço-lhe a manrrestação. e as suas palavras bondosas. A nossa convivência desde a época da Constituinte, quando V.
Ex"..foi o relator geral, fez com que crescesse entre
nós amizade muito profunda.
A cada dia que passa mais admiro não só a
reconhecida sabedoria jurídica de· V. Ex", mas,
acima de tudo, a amizade profunda, a lealdade
que V. ~x• tem para com todos os colegas desta
Casa. Ue forma que não poderia, nem de longe,
pensar de forma diferente. Sei que essa manifestação parte, acima de tudo, de um amigo, de um
companheiro. Quero também agradecer em nome
de todos os ãssessores da Mesa as palavras bondosas que V. EX" pronunciou, referindo-se não só
a mim, mas também, e principalmente, aos funcio·nários desta Casa
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da
Távora.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
• Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, está de
novo em discussão nos noticiários diáfios o Estatuto
da Criança e do Adolescente, agravada a questão
agora por um aumento da criminalidade no Estado
de São Paulo e, sobretudo, pelo grau da violência
dessa criminalidade.
Como é voz comum e corrente nessa matéria,
inevitavelmente, figuras gradas, como secretários de
segurança, juízes e jornalistas, insistem num ponto
que, por mais que se esclareça, permanece como
um ponto fixo, inarredável. Refiro-me à idéia falsa de
que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite
que o menor em estado de delinquência não sofra
as penas da lei. Como há menores em estado de
delinquência, e delinquência violenta, normalmente
passa-se para a sociedade a idéia de que o Estatuto
da Criança e do Adolescente é o grande responsável por esse fato.
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Isso merece meditação e esclarecimento. O·
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des que se manifesta contrariamente a ele não o
leu. O Estatuto tem 267 artigos. Há cerca de seis ou
sete anos, quando Deputado Federal, fui membro da
comissão que o elaborou. Acompanhei, pari passu,
a motivação profunda'do Estatuto e sobre ele gosta·
ria de dar alguns esélarecimentds a esta Casa e ao
público em geral, caso alguma repercussão possam
ter essas palavras.
Em primeiro lugar, quero me referir topicamente ao art. 112 do Estatuto. Ele diz respeito diretamente à gradação das penas propostas para os menores em estado ou de delinquência ou de pré-delinquência ou em estado de potencial delinquência.
Não se pode caracterizar a postura do menor
de rua como necessariamente delinquente ou em
estado de delinquência beligerante, perigosa Ela
, sofre gradações. É como um processo de avanço na
escala do crime: primeiro, são pequenos furtos, atos.
marginais de alguma natureza, consumo de drogas;
depois, parte-se, em alguns casos, para a delin- qüência chamada pe5ada.
Há uma gradação nessa matéria. O Estatuto
não foi feito para ser um instrumento de repressão;
ao contrário, foi feito para ser um instrumento de
proteção e de elevação do menor:
•Ar!. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as segunintes medidas:
I - advertência;
li - obrigação de reparar o dano;
·III - prestação de serviços à comunidade;
IV- liberdade assistida;
V- inserção em mgirne de semiliberdade.
VI - internação em estabelecimento
educacional."
·Diante do bombardeio que recebe o Estatuto
da Criança e do Adolescente, é preciso parar e meditar sobre a lucidez desse texto, que toma gradual,
em virtude da compreensão profunda do problema
do menor, a escala de penalidades para atitudes infracionais - advertência, a liberdade assistida, a in·
serção em regime de semiliberdade e até, finalmente, a internação em estabelecimento educacional.
Portanto, fique claro de antemão, não ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, como diz a au·
toridade policial, quase sempre para acobertar a sua
incompetência no caso, um estatuto de proteção ao
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menor. Dizem: "Nada podemos fazer contra o menor
adolescente, há que soltar o menor infrator. •
Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, isso não
é verdade. Não está na lei. Não está no espírito do
Estatuto, como veremos adiante.
Gostaria agora de citar o artigo que tem a ver
diretamente, com o art. 112, citado. Refiro-me ao ar!.
174, que é muito interessante tendo em vista a técnica legislativa e, sobretudo, o conteúdo social humano existente no seu teor.
Em primeiro lugar, ele corporifica algo que
está em todo o Estatuto, ou seja: o problema do
menor delinqüente não é exclusivamente um problema de. polícia; ele envolve a família, se existir;
envolve a polícia, como organismo repressor; envol\(_e o Ministério Público - o que é talvez a grande novidade do Estatuto, pois que o Ministério Público é a grande figura a comandar o processo em
relação ao menor ihfrator ou delinquente; envolve
o Poder Judiciário e envolve a sociedade como um
todo.
O Estatuto estabelece que cada Prefeitura,
cada município do País, deve criar e manter dois
conselhos, a saber: um conselho curial ou tutor e
um conselho da própria sociedade, sendo que os
membros de om dos conselhos deve ser eleito. Os
conselhos são os órgãos deliberativos da política
do menor em cada município brasileiro. Isso está
estabelecido na Lei; é uma de suas grandes conquistas, porque descentraliza. Não mais se tem a
pura e simples visão repressiva que antes dominava as relações do Estado com o problema do menor.

Então, é em função da mobilização desses
segmentos da sociedade - repito: polícia, Ministério Público, Judiciário, família, conselho da comunidade- que o art. 174 reza de modo, a meu ver,
luminar:
"Art. 174. Comparecendo qualquer dos
pais ou responsável, o adolescente será
prontamente libertado pela autoridade policial" ...'
Muita gente, por inadvertência, pensa que aqui
está a autorização para libertar o adolescente em situação de infração.
Mas o artigo continua: • ... sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação
ao representante do Ministério Público, no mesmo
dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,.#> •
Agora, atenção: "... exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social,
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deva o adolescente permanecer sob internação para
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção
da ordem pública".
Não há o que sofismar sobre a clareza meridiana do art. 174 .do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não parte para uma ação repressiva, perigosa, porque jogará o menor, que ainda pode ter
urna condição de recuperação, imediatamente, aí
sim, na universidade ao crime. OS defensores da política repressiva, ao desej,arem que menores em infração sejam jogados nas plisões comuns, estão fazendo com que eles entrem, sem vestibular, para a
universidade do crime. É eximir-se da obrigação estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente,
a obrigação de fazer com que a sociedade e os órgãos do Poder Judiciário, como um todo, cc-responsabilizem-se por aquele menor, tanto afastando-o da
sociedade, colocando-o em organismos de recuperação especializados, e não na prisão, na cadeia,
quanto entrando em contato com a sua tamma, se
' foro caso.
Estamos, portanto, diante de um Estatuto que
tomou por base uma filosofia de alta modernidade e
de grandeza humana e cristã, se o desejarem, na
sua formulação.
. Qual é a filosofia de profundidade humana e
cristã? Ela parte da certeza de que neste País provado está que há muito mais menores que são vítimas de violência do que menores que são autores
de violência. E o Estatuto existe exatamente para
preservar-o dirêlt6 do menor e do adolescente diante
de certas invasões da sociedade, no seu aspecto
doentio e brutal, no seu aspecto de legar a essa juventude e a essa infância a desgraça, o opróbrio, a
miséria, enfim, o ·cantata com os estamentos mais

baixos de urna sociedade.
O Estatuto é uma defesa da criança e do
adolescente. Jamais um instrumento de impunidade. É pela ignorância ou pela má-fé de certas autoridades policiais incompetentes, acostumadas no
trato da violência, que se pretende transportar à
política do menor e do adolescente, neste País,
uma mesma filosofia que reputo desgraçada, mas
inevitável, que é a filosofia da luta direta contra a
marginalidade, aquela que se estabelece hoje de
modo violento e pesado, com o volume de armas e
com a violência expressa, também, no comportamento dos setores marginais da sociedade. Não
para o menor. O Estatuto pretende o contrário:
acautelar os. direitos dQ menor, procurar até o final
recuperar o menor em estado de pré-delinquência
ou já em estado de delinquência. Somente nos ca-
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~os em que isso não ~or possível, levar o menor, efetiva~ente, ao cumpnmento de uma pena que está

commada no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Sr. Bernardo Cabral - Pennite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ARTUR DA TÃVOLA- Ouço-o, com
muita atenção, Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador, o
grande problema do nosso País é aquele das
pessoas que não leram e não gostaram. O fio
condutor filosófico do discurso de V. Ex" é exala·
mente nesse sentido, mostrando que houve uma
campanha, eu não diria solerte, mas uma campanha desmoralizadora do Estatuto, que, ao
cabo e ao fim, é exatamente o que a análise
densa de V. Ex" está a fazer. Quero dividir o
meu aparte em dois tópicos, sendo muito breve.
Primeiro, quando o menor está marginalizado e
enveredándo para o crime, ao ser recolhido a um
instituto qualquer, ele está fazendo o que disse
V. Ex•: o vestibular para a universidade do crime. E aí se diz que o menor comete, ou está em
estado de delinqüência, porque lhe faltam a
casa, a comida,. educação etc. Mas esses são
fatores componentes da violência. A violência
em si tem as suas raízes incrustadas numa profunda injustiça social. Se partirmos daí, notaremos ~ue com a campanha que se fonma - e quero derxar este ponto para meditação de V. Ex• de que o ideal para acabar com o crime será re·
duzir a inimputabilidade penal de 18 para 16. As
pessoas se esquecem de que ao colocar um jovem ~e _16 anos na mesma cadeia com aqueles
margrnars altamente veteranos do crime além
da sevícia, além da promiscuidade, ele de' lá sai·
rá, antes de atingir a maioridade civil, af sim, absolutamente doutorado no crime. Portanto, quando V. Ex• aponta o culpado e a ele imputa a for·
ma pela qual ele foge da sua responsabilidade
V. Ex• está absolutamente certo. O problema:
antes de ser policial, deve ser encarado como
social. Acompanhei o seu trabalho e posso dizer,
ao longo do tempo que me restou como Deputado F~deral pós-constituinte, que conheço o estudo ferto por V. Ex•. Mas fique certo que ainda há
um outro componente: a explosão demográfica
em nosso País também contribui para isso. E o
que acontece? Aquelas crianças, que o pelotão
de fuzrlamento. que é a fome, não mata, acabam
sendo mortas por outros meios, e aí se transfor·
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mam numa sepultura sem inscrição. Meus cumprimento!pelcpronunciamento.
O SR. A~R DA TÃVOLA - Muito o~rigado, •
Senador. V. Ex" drsse palavras luminosas. Elas são
a essência do que pretendo dizer, amplificado pelo
rigor e pela precisão jurídica de V. Ex".
A política do m(!nor no País está envolvida
com, praticamente, t~a a sua t~ssitura social, pois
abarca as questões educacional, habitacional da
saúde, até mesmo dos valores civilizatórios e~ torno dos quais se busca organizar uma s~iedade.
Uma sociedade que tem valores civilizatórios diaria·
me_nte expressos nos meios de comunicação, na televrsão, por exemplo, pela violência, pela competi·
ção cre:enfre~da, ~la vitória permanente da esperteza e pela vrolênCfa da lei, quando aplicada, é uma
sociedade que transmite esses valores ao comportamento de seus vários segmentos. A questão do menor não está divorciada e isolada de um contexto em
,que a sociedade, como um todo, engendra os seus
valoreS, as suas metas, as suas aspirações, as suas
vontades. É claro que alguns crimes cometidos pe-los menores são bárbaros. Mas é claro, também,
que são bárbaros os crimes cometidos contra menores. Há uma estatística que comprova que cerca de
50"/o dos crimes de violência sexual contra menores
são perpetrados dentro das próprias casas, dentro
das próprias famflias. A violência contra o menor é
incomensuravelmente maior do que a violência do
menor, o que não justifica sua existência, o que não
justifica que a sociedade não o puna, o que não justifica que a sociedade não o afaste, não o aparte da
vida social. Mas que o faça dando-lhe uma última
chance de recuperação, aquilo que os juristas há séculos têm como a noção da pena. A pena não tem
exclusivamente função punitiva, mas tem, na sua
evolução, a função de punir e de recuperar, velho
sonho que o sistema penitenciário brasileiro até perdeu, pela crise do Estado, por vários fatores que o
tomaram hoje praticamente uma escola de muito
rara possibilidade de recuperação do criminoso.
Rquem, portanto, estas palavras de alerta em
relação ao desconhecimento que se tem da profundidade dessa matéria e da necessidade gritante de
se adotar, em relação ao menor, um comportamento
e uma política que saibam colocá-lo fora da sociedaC
de, no caso da infração, mas que tenham permanentemente em conta o fato de que a obrigação de recuperá-lo é da mesma sociedade que o segrega.
Concordo num ponto. Tenho um projeto de lei
a ser apresentado, no sentido de que certos casos
de crimes cometidos por menores, tão logo eles atin-
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jam a maioridade, não prescrevam· e sigam para um
ulterior julgamento. Isso, efetivamente, daria ao juiz
a possibilidade de analisar o grau de recuperação
desse menGr ou a necessidade de, já como maior,
mantê-lo afastado • digamos assim • da sociedade
até a sua plena recuperação.
Agradeço o aparte brilhante do Senador Bernardo Cabral, à Mesa, a atenção dos Srs. Senadores e a gentileza da Senadora Marina Silva, que me
cedeu parte do seu tempo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Artur da Távota, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João

Rocha.
. O SR. ROMERO JUCÁ • Sr. Presidente, peço
a palavra pela liderança do PFL
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) • De acordo com a ordem de inscrição, deve falar agora a Senadora Marina Silva, por um prazo de cinco minutos,
para umll comunicação inadiável.
Logo após, a palavra será passada a V. Ex".
A SR• MARINA SILVA (PT-AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) • Sr.
Presidente, eu estava inscrita pela liderança, mas
dado o adiantado da hora, não será mais possível
conseguir talar por vinte minutos.
O assunto que vou aqui apresentar tem a
ver com a problemática discutida na época da
aprovação da Lei de Patentes e se trata de uma
matéria extremamente polémica, cujos resulta·
dos nós já estamos a perceber. Fui autora de
uma emenda que sequer tive a oportunidade de
debater neste plenário, que sugeria que a Lei de
Patentes reconhecesse o saber das populações
tradicionais.
Empresa norte-americana patenteia o Ayahuasca.
Uma empresa norte-americana com sede
na Califórnia patenteou a Ayahuasca, bebida sagrada que os. índios da Amazônia usam tradicionalmente em seus rituais religiosos, extraída de
um cipó, o Mariri ou Jagube, e do arbusto Chacrona ou Rainha. Há quem diga que essa tradi·
ção foi herdada dos Incas. O Conselho de Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia
Amazónica, sediado no Equador, declarou o proprietário da Empresa Internacional de Plantas
Medicinais, Sr. Loren Miller, •um inimigo dos povos indígenas dos nove países da bacia amazõnica". Segundo Valério Greffa, lider indígena
equatoriano, uma verdadeira guerra de preços
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poderáconfrontarascomunidadesquedetêmosse-gredos da Ayahuasca, utilizada no Brasil pela seita
do Santo Daimee União do Vegetal.
Esta não é a primeira vez que o Sr. Miller tenta
apropriar-se dos conhecimentos dos índios•., Ano
passado, não conseguiu filmar a comunidade dos
Tagaeri, formada por 60 indivíduos avessos ao contato com os brancos. Miller pretendia aproximar-se
deles, acompanhado de um grupo de "cientistas• e
de militares, para vender o documentário à Rede de
TV CNN, que acabou desistindo do projeto, diante
das criticas dos índios.
Miller conseguiu patentear em seu país a Aya·
huasca, cujo poder, segundo um dos dirigentes da
comunidade indígena, José Quenama, é suficiente
para "transportar um homem a terrenos desconhec;..
dos, converter um sábio num animal, tomá-lo invisí·
vel e capaz de decifrar os segredos do futuro". A atitude do empresário despertou a revolta qos líderes
indígenas. Valério Grefla afirmou tratar-se de •um insutto às 400 cutturas que coexistem na bacia ama·
zõnica" e o acusou de dirigir uma empresa de "biop;..
rataria". Disse ValériÓ: •o que diriam católicos e judeus se os índios decidissem patentear a hóstia, o
vinho e o processo kosher de purificação de alimentos?"
Em nome da Coordenação, Grefla encaminhou
comunicado ao Presidente Bill Clinton, solicitando
revisão
concessão de patente.
Uma das conseqüências mais graves do patenteamento da Ayahuasca é a guerra de preços que
ameaça dividir as comunidades indígenas. Elas podem cair na tentação de querer negociar seus conhecimentos em troca de "presentes de pouco valor", avalia Joseph Voguei, consultor do Programa
do BID..Conade, cujo objetivo é converter os conhecimentos tradicionais dos índios em segredos comerciais. Na sua opinião, "muitos países amazónicos provavelmente têm a mesma espécie e também
sofreriam a mesma pressão para facilitar o acesso
legal à matéria-prima•.
Segundo o consultor, a única maneira de
frear a cobiça dos laboratórios ocidentais seria
orientar as comunidades indígenas a não mais divulgar os seus conhecimentos. ·os etnólogos também precisam colaborar, deixando de torn.~r públi·

aa

co o quo já sabem•, disse. 80 ::::::~~;·;.·~ seria pP~<: ['.·~ f

evitar que empresa,; .::;~ Estados Unidos • país
que não é signqtário da Convenção da Biodiversidade e, portanto, não precisa do consentimento da
União e· das comunidades indígenas para pate.n-
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tear uma espécie - continuem tendo acesso ao que
é de conhecimento público.
A matéria, publicada inclusive no jornal interno
de uma ONG respeitável, o Instituto Sócio Ambiental, traz informações sobre as quais eu já alertava
quando da votação da lei de Patentes, ou seja, que
os conhecimentos das populações tradicionais deveriam ter um mecanismo de defesa. Sabemos que já
há inúmeras atitudes de laboratórios inescrupulosos
e de alguns pseudospesquisadores, que já estão a
patentear os conhecimentos dessas populações tradicionais.
Em 1985, por exemplo, foi patenteado o Quebra-Pedra, para utilização por empresas multinacionais. Agora, também, foi patenteado uma outra planta medicinal chamada Sangue de Dragão, além de
vários patenteamentos de bactérias realizados também por esses laboratórios.
Para concluir, Sr. Presidente, dado o adiantado
da hora, quero dizer que, no bojo de todos esses
problemas, estou apresentando o meu Projeto de
Regulamentação da Convenção da Biodiversidade.
Através dele, haverá a regulamentação do acesso
aos recursos biológicos. No Brasil, esse projeto já
conta com uma ampla participação da sociedade,
envolvendo a -comunidade científica, por intermédio
da realização de várias audiências públicas, que
contam com a presença, além da minha, dos Senadores Osmar Dias e Lúcio Alcântara, que é o Presidente da subcomissão.
No dia 19, houve uma audiência no Estado de
São Paulo, com a participação de mais de 80 pessoas e, no dia 26, no Estado do Amazonas, também
com ampla participação. Em todas elas, estavam
presentes representantes da comunidade cientifica,
das entidades não governamentais, da sociedade civil, autoridades religiosas, bem como populares interessados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência prorroga o tempo regimental em mais 15 minutos.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PPR-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente quero
agradecer a prorrogação da sessão pois o assunto
que trago é de extrema importância.
Ao iniciar minhas palavras, gostaria de repudiar essa ação que traz de volta a censura no Estado de Roraima. Estamos de posse de um doeu-
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mento do cartório eleitoral de Boa Vista que diz exatamente, "em cumprimento ao despacho do juiz eleitoral nos autos do Processo n• 96, solicito a suspen:
são da veiculação de qualquer propaganda política
da coligação Boa Vista para Todos que faça alusão
ao Poder Judiciário do Estado".
Essa decisão tomada pelo tribunal Eleitoral
lere frontalmente a Coi'ISiituição. e a legislação eleitoral.
A Constituição Federal no seu art. 5°, inciso IX
diz:
•Art. 5" É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de co• municação, independente de censura ou licença.
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição.
§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natureza politica, ideológica e artística.•
Para complementar esta questão, a lei n•
9.100/95, que estabelece as normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro, diz no
seu art. 60 claramente:
"Em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto serão admitidos cortes instantâneos
ou qualquer tipo de censura prévia aos programas eleitorais. •
Pois bem: Sr. Presidente, a Justiça de Roraima, ao agir dessa forma, fere a Constituição e a
legislação eleitoral. Mas não é só isso. Não é apenas essa ação que tira o mérito da Justiça de Roraima, infelizmente, porque essa censura está
sendo motivada por uma outra ação do Tribunal,
que entristece a democracia do nosso Estado.
Há alguns dias, o ilustre Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, Desembargador Carlos Henrique, numa decisão estranha, abrupta e inexplicável,
bloqueou todos os recursos da Prefeitura de Boa
Vista, inclusive, ilegalmente, os recursos federais de
convênios, que não estão à mercê da lei estadual,
mas, sim, da legislação federal. E bloqueou esses
convênios, Sr. Presidente, dizendo atender a uma
ação de 1986. Só que o ilustre Presidente, nomeado
pelo candidato a Prefeito, Ottomar Pinto, bloqueou
recursos da Prefeitura e tirou 60 dias de férias, para
não apreciar os recursos pertinentes. O Presidente
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que assumiu sentiu-se impedido de reformar a decisão do Presidente do Tribunal e, portanto, essa decisão só será reformada depois das eleições.
O nosSo partido, ao reclamar dessa questão,
fez com que a Prefeita de Boa Vista fosse intimada a
ser censurada, para não falar e não explicar ao público o porquê desse seqüestro das verbas.
A armação na Justiça vai mais além, Sr. Presidente. O juiz de uma outra zona eleftoral, que não a
da capital, enviou ofício à Prefeita de Boa Vista solicitando vefculos. A Prefeitura de Boa Vista não tem
vefculos para ceder à Justiça Eleitoral porque é muito pobre. Pois bem, esse juiz está movendo uma
ação contra a Prefeitura de Boa Vista porque esta
não quer entregar carros à Justiça Eleitoral.
- E~ranhamente, ao Governo do Estado, que
tem aviões, helicópteros, vefculos e tudo o mais
disponfvel, esse juiz não aciona, solicitando os
transportes necessários para a Justiça Eleitoral.
Infelizmente, estamos vendo uma grande
armaçãà no processo .das eleições.- Em 1992
ocorreu o mesmo e as eleições foram suspensas. Agora, novamente se arma uma série de
ações tentando empanar a democracia e a vontade popular.-
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Tenho que vir a esta tribuna, Sr. Presidente,
para registrar este fato e lamentar que a democracia
que chegou em todo o Brasil está ainda claudicante·
no meu Estado de Roraima. Repudiamos a volta da
censura. Entramos com pedido na Justiça <;.ontra
essa questão. Já informamos o Tribunal Superior
Eleitoral dessa censura ilegal e esperamos que a
Justiça reveja suas posições, porque entendemos,
Sr. Presidente, que a disputa eleitoral tem que ser
isenta, clara e democrát[ca.
Não é justo a Justiça do meu Estado tomar
partido, mesmo que tenha sido nomeada por um dos
candidatos. É importante que o Pafs e que os Tribunais Superiores tomem consciência disso.
Rnalmente, Sr. Presidente, solicito faça parte
deste pronunciamento os documentos do Tribunal,
que anexo, para provar a censura, e os artigos citados da Constituição e da legislação eleitoral, e também que este pronunciamento seja encaminhado ao
' Tribunal Superior BeitoraÍ e ao Supremo Tribunal
Federal, -para conhecimento dos membros dessas
Cortes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:

CENSURA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art. 5°- ·······································-····.·············-·········'··········
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica, e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição .
• • • • • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • •••• ••••••••••••••• ••• • •• • ............ c.~ ••• ··'"~-'.;,: •••••·••••••• ;:

§ 2° - É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.
LEI N° 9100/95 (que estabelece normas para a realização das eleições
municipais de-03 de outubro de 1996):
Art. 60 - Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexjo
serão admitidos cortes instantãneos ou qualquer tipo de censura prévia aos
programas eleitorais.
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• declaração do Ministério Público;
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex"
• comprovante de cadastro do Incra, no caso
será atendido na forma regimental.
de produtores em regime de economia familiar.<
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
·
• identificação específica emitida pela 'Previ:
(Pausa.)
dência Social;
Concedo a palavra ao Senador José BonWácio.
• bloco de notas do produtor rural; e
V. Ex" dispõe de 9 minutos.
• outros meios definidos pelo CNPS.
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB·TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Entreta,nto, a Mel:lida Prqvisória n• 598, de
Senadores, ocupo a tribuna para fazer um breve reagosto
de 1994, transformada na Lei n• 9.063195,
lato sobre uma das inúmeras dificuldades vividas
bem
como
as Ordens de Serviço emanadas pelo
pelo homem do campo.
INSS introduziram substanciais a~erações no elenco
Como é sabido, o País atravessa no meio rural
de exigências. Com isso, tomou-se ainda mais difícil
um dos piores momentos da sua história. Trabalhaa
aposentadoria do trabalhador rural. Em época de
dores são assassinados em Corumbiara e Eldorado
colheita,
trabalham em terras alheias e nos demais
dos Carajás; iminentes invasões de sem-terra em
perfoqos engrossam as fileiras de desempregados.
vários Estados brasileiros e manifestações pela reSão desassistidos durante a maior parte de suas. viforma agrária em frente ao Congresso Nacional fadas
e não me parece justo que sejam desamparazem parte do cenário atual.
·
dos na velhice.
Mas não é só, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SeEsses
trabalhadores
não
possuem,
salvo
raras
nadores. Após 30, 40 ou mais anos de uma ativida•
exceções,
Carteira
de
Trabalho,
não
contribuem
de penqsa, árdua, o trabalhador rural não consegue
para a Previdência Social e não são registrados em
se aposentar.
qualquer órgão previdenciário ou assistencial. E são
Recentemente, encontrei-me com um grupo de
esses exatamente os que maiores dificuldades têm
trabalhadores rurais do meu Estado que me relatou
·
para
obter os benefícios da Previdência.
a dificuldade em obter aposentadoria. Segundo es- .
É bom ilustrar, Sr. Presidente, que do cidadão
ses trabalhaaores, as exigências são tantas que
em cuja certidão de casamento - às vezes, obtida
muitos deles desistem p_elo caminho.
há
trinta, quarenta anos - consta a profissão de laO legislador constituinte de 1988, ao equiparar
vrador, são exigidos documentos que comprovem
o trabalhador rural ao urbano, ainda procurou resgacompra em estabelecimentos comerciais e fichas de
tar o que considero como uma grande dívida social.
À lavradora rural que, a época do casamencolégio.
A Lei n° 8.213, de julho de 1991, instituiu o Reto, teve o descuido de declarar que era doméstica,
gime Geral de Previdência Social, dividindo o trabanão tem qualquer possibilidade de aposentadoria,
lhador rural em três categorias distintas:
mesmo
que seja registrada no Sindicato dos Traba- empregado, entendido como tal aquele que
lhadores Rurais e que tenha documentos que a quamantém vínculo empregatício;
lifiquem como trabalhadora rural.
- a,utônomo, aquele que presta serviço rural
É triste ver-se hoje no ·meu Estado, e alhures
eventualmente e por conta própria;
por este Brasil, senhoras de sessenta, de sessenta e
- segurado especial, o produtor, o parceiro, o
cinco anos sem aposentadoria rural devido às eximeeiro e o arrendatário; na realidade é o pequeno
gências do INSS que visam a atrapalhar, dificultar
produtor em regime de economia familiar.
ou
mesmo nãoperrnitir as aposentadorias desses
A lei citada dispõe no art. 1os que a comprovapobres e carentes trabalhadores rurais do nosso Esção do exercício de atividade rural para habilitação
tado e do Brasil.
às prestações· previdenciárias far-se-á, alternativaCreio que o Estado tem a obrigação de ampamente, através .de:
rar na velhice esses homens e mulheres que, desde
crianças, debaixo de sol e de chuva, sem feriados,
• contrato individual de trabalho ou Cariei ra de
domingos ou dia de descanso, retiram da terra, com
Trabalho e Previdência Social;
seu trabalho, a maior riqueza que existe: o alimento.
• contrato de arrendamento, parceria ou comoPortanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadodato rural;
res, faço este relato e apelo para que haja uma pro• declaração do sindicato de trabalhadores rutunda reflexão do assunto, com o objetivo de que rais, desde que homologada pelo Ministério Público
haja uma revisão da legislação no sentido de reduzir
ou por outras autoridades constituídas definidas pelo
as exigências- hoje impostas pelo INSS que diliculCNPS;
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tam ou - por que não dizer - não permitem que os
trabalhadores rurais se aposentem neste País.
Muito obrigado.
O SR.-PRESIDENTE (João Rocha) - Os Srs.
Senadores Joel de Hollanda, Regina Assumção, Ronaldo Cunha Uma, Teotonio Vilela Rlho, José Roberto Arruda e José Bianco enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
do art. 203, do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diante do insofismável interesse econõmico, tecnológico e politico
que os C9mbustíveis de biomassa têm despertado
em amplas áreas da atividade humana, tomo a iniciatjya de apresentar às Senhoras e aos Senhores
Senadores uma sínte~ dos resultados do Seminário
Internacional "O álcool e a nova ordem econômica
mundial", realizado pela Frente Parlamentar Sucroalcooleira, entre 11 e 13 de junho de 1996, no audttório Nerel! Ramos, da Câmara dos Deputados.

o

evento, que contou com a participação de
autoridades do Executivo, parlamentares, técnicos
brasileiros, americanos e europeus, governadores,
prefeitos e entidades representativas dos produtores
de álcool, dos trabalhadores e dos plantadores de
cana, apresentou um amplo e detalhado panorama
sobre os esforços empreendidos por vários países
diante das novas exigências mundiais de produção e
consumo de combustíveis líquidos.
Entre as considerações que fundamentaram
a conclusão final, destaco: o perigo representado
pelo aumento do consumo de petróleo em função
do crescimento populacional; os crescentes problemas quanto à poluição nos grandes centros urbanos, ressaltando-se o caso de São Paulo; o desenvolvimento tecnológico na produção e uso do
álcool, dos subprodutos e de outras biomassas; o
excepcional papel representado pelo álcool carburante na geração de empregos descentralizados
no interior dos países, a baixo custo e em volume
considerável; a importância do subsídio ao etanol,
como forma de viabilizar a sua coexistência com a
gasolina, cuja indústria sempre recebeu pesados
subsídios para ser implantada; a relevância da caracterização pelo setor automobilístico do grau de
tecnologia de motores a álcool, alcançado pela indústria nacional, nos motores de ciclo diesel; o valor estratégico do recém-aprovado programa de álcool na França e os seus impactos nos outros países europeus; a importâno::ia do etanol na redução
do efeito estufa.
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A experiência brasileira no setor foi considerada corno importante exemplo pelos norte-americanos e europeus, inclusive com clara solicitação pam
que tenha continuidade. foi mencionado pelos técnicos norte-americanos que a gasolina brasileira, oom
os 22% de álcool, é a melhor gasolina reformulada
do mundo. A aliança Brasil-Estados Unidos da América foi avaliada como fundamental em termos da difusão dos conhecimentos sobre· o álcool. A Suécia
solicttou, formalmente, a ~ua inclusão na aliança. O
incentivo à produção por meio da política fiscal é visto como fator estratégico. No caso dos Estados Unidos, onde tal política é a base do desenvolvimento
da agroindústria do etanol, há claras comprovações
de que isenções do carburante renovável dão resultados superiores de arrecadação ao governo norteamericano. Foi destacado o inedilismo do painel em
que se debateu a questão capital-trabalho, no qual,
a partir das considerações a respeito do grave déficit
social em nosso País, pode-se observar o amadure' cimento nas relações entre trabalhadores e empregados no setor produtivo. Foi manifestada perplexidade quanto à atitude do Governo Federal em relação ao programa do álcool brasileiro, e quanto à inadequação da discussão "intramuros•, prerrogativa
exclusiva da Comissão lnterrninisterial do Álcool, na
quãl trabalhadores e produtores não têm assento.
Ainda em relação ao Brasil, foi considerada extremamente importante a participação da delegação
brasileira presente à reunião Habitat 11, em Istambul,
onde se obteve a aprovação de uma resolução que
incentiva os países, em particular os países em desenvolvimento, a cooperarem para a eliminação gradual do use da gasolina, mediante a utilização do
etanol de biomassa como substitutivo racional do
ponto de vista ecológico.
A conclusão final do documento aponta para a
inevitabilidade do use do álcool e dos combustíveis de
biomassa em vários países desenvolvidos e em desenvolVimento. T ante os grandes produtores mundiais
de beterraba quanto os de cana-de-açúcar estão desenvolvendo programas de produção de álcool combustível, seja para se proteger das incertezas sobre as
reservas e preço do petróleo, seja para ocupar espaços em novos mercados que começam a se estruturar,
seja para atender às exigências ambientais do colegia·
do de nações que lideram o mundo.
Senhoras e Senhores Senadores, não há dúvida de que as conclusões são contundentes e inequívocas quanto ao risco de o Brasil •atirar pela janela"
uma oportunidade histórica de se manter como fiel
económico. tecnológico e politico dos novos tempos
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e dos novos mercados dos combustíveis de biomassa. Esse risco é incalculável, principalmente porque
os programas que estão em desenvolvimento no
resto do muiido contam com excepcionais suportes
políticos, com a participação dos mais destacados e
conscientes empresários da agroindústria e com o
envolvimento de munos e competentes centros de
pesquisa e desenvolvimento.
Em razão da relevância das conclusões e recomendações do mencionado Seminário, requeiro seja
feita transcrição do Relatório Final nos Anais desta
Casa, o que constituirá contribuição inestimável à
função precfpua deste Senado de promover a reflexão a respeno das questões relacionadas ao desenvolvimento e à qualidade de vida da população brasileira.
RELATÓRIO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL .
Introdução

Realizado pela Frente Parlamentar Sucroalcooleira," entre ,11 e 13 de junho de 1996, no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, em
Brasma (DF), o Seminário Internacional •o Álcool
e a Nova Ordem Econômica Mundial' teve o objetivo básico cfe apresentar aos parlamentares e 'à
sociedade brasileira um amplo e detalhado panorama sobre os esforços de vários países para se
adequar às novas exigências mundiais de produção e consumo de combustíveis líquidos, principalmente dos oriundos da biomassa, com ênfase no
álcool etílico.
É insofismável o interesse econômico, tecnológico e político que os combustíveis da biomassa e
particularmente o álcool etJlico têm despertado em
amplas áreas da atividade humana. Esse interesse
advém da importância desses combustíveis como
substitutos renováveis do petróleo, frequentemente
ameaçado, nos últimos vinte e cinco anos, por razóes politicas e pelo tamanho de suas reservas; como
importantes produtos no combate à poluição do ar
provocada pefo aumento da frota de veículos nas
grandes cidades e como promotores do emprego e
da economia, uma vez que conferem cada vez mais
uma nova dimensão às funções de agricultura tradicional.
Coordenadores e palestrantes desse seminário
representam, em suas especialidades, a vanguarda
do desenvolvimento da biomassa para geração de
energia em larga escala e são unânimes em reconhecer o patrimônio inafiançável cio programa brasileiro de álcool combustível para o País e para o resto do mundo.
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Não se pode deixar de destacar a perplexidade
de estrangeiros e brasileiros participantes do seminário quanto à falta de definições politicas e astraté-·
gicas do Governo Brasileiro para o programa do álcool combustível em contradição com as ações empreendidas pelo País quanto ao meio ambiente e à
· geração de empregos.
Rasultados.

1. Considerado relevante o perigo representado pelo alto crescimento do consumo de petróleo como função do crescimento populacional e do
desenvolvimento, principalmente nos pafses em desenvolvimento, e o aumento da dependência do
mundo em relação à OPEP. Segundo análises do
Departamento de Energia dos EUA e da Suécia, claros números mostram a certeza do aumento dos
preços do petróleo e seus maléficos efenos sobre a
economia dos pafses, já na virada do século.· ·
2. Considerados preocupantes os crescentes
problemas quanto à poluição nos gra.:des centros
urbanos, ressaltando-se o caso de São Paulo, cidade que demonstra cabalmente a importância do álcool presente na gasOlina como aditivo e nos carros
-a álcool hidratado na redução da poluição atmosférica. Sem o álcool, São Paulo estaria numa: situação
igual à da cidade do México, ou pior.
3. O Brasil foi considerado como importante
exemplo pelos norteamericanos e europeus, inclusive com clara solicitação desses países para que
esse exemplo tenha continuidade. No caso, foi formalmente citado pelos técnicos norteamericanos
que a gasolina brasileira, com os 22% de álcool, é a
melhor gasolit]a reformulada do mundo. Da mesma
forma foi mostrada grande preocupação quanto à redução da frota de carros a álcool no Brasil. O balanço entre álcool e gasolina mostrou a importância do
etanol na redução do eteno estufa.
4. Considerada fundamental a aliança BrasiiEUA em termos da difusão dos conhecimentos sobre o álcool, educando e abrindo mercado como forma de auxiliar os pafses na visão do grave problema
caracterizado pela crescente dependência do produto fóssil e sua poluição, bem como os efeitos positivos do uso da biomassa como fonte de energia. A
Suécia solicitou formalmente a sua inclusão na
Aliança.
5. Considerado fundamental o desenvolvimento tecnológico na produção e uso do álcool através
dos esforços comuns no uso dos subprodutos e de
outras biomassas; da mesma forma considerados
extremamente importantes os esforços Brasii-EUA
em sua aliança para a educação e troca de informa-
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ções no campo tecnológico, sempre na busca da
maior competitividade.
6. Considerado comum o excepcional papel
representadõ pelo álcool carburante na geração de
empregos descentralizados no interior dos países, a
baixo custo e em volume considerável.
7. Considerada estratégica a política de incentivo à produção através de politica liscal. No caso dos
EUA, onde tal política é a base do desenvolvimento
da agroindústria do etanol, há claras comprovações
de que isenções ao carburante renovável dão resultados superiores de arrecadação ao governo norteamericano. O motor da estratégia norte-americana é
o pacote agrícola, dado o fato da não existência clara, naquele país, de política energética. Do mesmo
modo, os resultados do programa brasileiro são economicamente favoráveis.
8. Considerado fundamental o subsídio ao etanol, cerno forma de viabilizar a sua co-existência
éom a gasolina. Não se pode esperar de l.lrna indústria em -maturação competitividade imediata com a
gasolini. indústria madura que, aliás, sempre recebeu pesados subsídios para ser implantada, assim
como, entre outras, a indústria automobilística. Faz,
portanto, sen!_ido, o desequilíbrio atual e a forma de
incentivos preconizada.
Os impactós favoráveis na redução da emissão
dos veículos e no efetto neutro quanto ao aquecimento do planeta em face do efeito estufa, somados
aos empregos e aos efeitos da agroindústria, justificam amplamente a pohlica proposta.
9. Considerada extremamente importante a caracterização pelo setor automobilístico do grau de
tecnologia de motores a álceol alcançado pela indústria nacional nos motores de ciclo diesel, à semelhança do que vem sendo efetivado na Suécia, através das empresas Scania e Volvo. Da mesma forma, o uso da mistura de 15% do etanol no diesel,
realizada na Suécia ainda em escala experimental,
merece toda a atenção dos países.
10. Considerado pelos especialistas na área da
saúde como niutto positivo o uso do elanol em relação
à gasolina e ao MTBE como aditivo. Quanto ao MTBE,
foi apresentada ·moção buscando entender a questão
do uso dos oxigenados no Brasil e a sua presença no
mercado, apesar da lei que impede o seu uso.
11. Considerada extremamente importante a
partcipação da delegação brasileira presente à reunião Habitat li em Istambul, onde se obteve a aprovação de uma resolução com os seguintes dizeres:
"Parágrafo 101 E: Incentivar os países,
em particular os países em desenvolvimen-
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to, a cooperarem com o intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações
técnicas sobre a eliminação gradual da gasolina com o chumbo ou aditivos poluentes,
mediante, entre outras coisas, a utilizaÇão
de Etanol de Biomassa como substituto racional do ponto de visla ecológico. •
12. Considerado estratégicp o recém-aprovado
programa de álcool na França e os seus impactos
nos outros países europe'us, dada a dimensão e o
mercado potencial que tal programa propicia, com
efeitos futuros de grande importância na produção
de grãos e de açúcar daqueles países.
13. Considerados relevantes os esforços em
P&D do setor privado brasileiro na agroindústria canavieiia, cem realce para o centro tecnológico da
Copersucar.
14. Considerado inédtto o painel onde se debateu a questão capilal/trabalho, no qual, a P!lrlir das
• considerações sobre o grave déficit social em nosso
pafs." se pode observar o amadurecimento nas relações entre trabalhadores e empregadores no setor
produtivo, unidos, inclusive, no objetivo da valorização do álcool e na erradicação do trabalho infantil.
15. Deslacado o fato de que a estabilidade
económica foi o grande passo de retomo à cidadania. Por outro lado, foi demonstrada profunda indignação quanto à indiferença do governo federal em
relação ao programa do álcool brasileiro.
16. Considerada uma aberração a forma como
o govelT!o brasileiro discute "intramuros" a questão

do álcool, através da CINAL - Comissão lnterministerial do Álcool, onde trabalhadores e produtores
não tem asseRto. Nesse sentido foi apresentada moção visandO à criação de uma câmara setorial nacional, com a coordenação do MICT- Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, em substituição
à Cinal.
Comentários finais
Não há dúvidas de que, por motivos económicos e ambiemlais, o álcool e os combustíveis da biomassa estarão, dentro de pouco tempo, firmemente
integrados às ma!:lzes de combustíveis líquidos de
vários países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Tanto os grandes produtores de beterraba ruanto os
de cana-de-açúcar mundiais estão desenvolvendo
(em diferentes estágios) programas de produção de
álceol combustível, seja para se proteger das incer- _
tezas sobre as reservas e preço do petróleo, seja
para adequar suas atividades agrícelas a uma nova
ordem econômica que coloca os subsídios e incenti-
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vos no pagamento aos produtores das terras que
não produzem ou mesmo na produção de alimentos
sob forte pressão do comércio internacional, seja
para ocupar espaços em novos mercados que começam a se estruturar, seja para atender às exigências ambientais do colegiado de nações que lideram
o mundo.
Nesse sentido, a resolução da Habitat 11 citada
nesse relatório é contundente e inequívoca.
O risco do Brasil atirar pela janela uma oportunidade histórica de se manter como f1el econômico,
tecnológico e político dos novos tempos e dos novos
mercados dos combustfveis de biomassa é incalculável, principalmente porque os programas que estão em desenvolvimento no resto do mundo contam
com excepcionais suportes políticos e estratégicos
dos governos nacionais, dos mais destacados e
conscientes empresários da agroindústria e de muitos e competentes centros de pesquisa e desenvolvimento.
Se não fosse pela permanente contribuição e
reivindicação dos empresários, dos trabalhadores e
da sociedade brasileira para que o Brasil redefina as
linhas estratégicas de seu programa de produção de
álcool combustfvel,
conclusões e recomendações
deste Seminário por si só já seriam um contundente
documento de sustentação para que o Presidente da
República, seus Ministros e o Pa~arrento Brasileiro
assumissem um compromisso político inequívoco e
operacional com o desenvolvimento sustentável do
setor sucroalcooleiro nacional.
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A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PT-MG) -Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Senadores, os debates nesta
Casa em tomo do processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, assim como a frustração
momentânea de que Minas Gerais e os demais estados onde a companhia alua sejam indenizados pela
exaustão de suas reservas minerais e pelos danos
ambientais irreparáveis por ela eausados, aumentaram a minha convicção de que a Lei n• 8.031 precisa
ser aHerada. Mudar essa lei é fundamental para que
as regiões geradoras do patrimônio da Vale sejam
compensadas, ainda que partialmente. Nesse sentido, anuncio aos meus pares que, na próxima semana, estarei apresentando Projeto de Lei fixando critérios para uso e repartição dos recursos resuHantes
da venda da participação da União na Vale do Rio

Doce.
Esse projeto terá dois objetivos básicos. O primeiro é assegurar que os recursos resultantes da
venda da Vale sejam aplicados em obras de infraestrutura que permitam a retomada do crescimento
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econõmico do pafs, com geração de empregos. Esses recursos têm de ser aplicados em obraS' de infra-estrutura como estradas, ferrovias, pooos, eclu:
sas, pontes, irrigação e outros, de modo a reduzir o
•custo Brasil" e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Se isso não for feüo, esse dinheiro vai sumir no Tesouro, em salários e obras sem
grande significado. O segundo objetivo é garantir a
Minas Gerais e ao$ demais estados onde a Vale
alua o ressarcimento pela riqueza que tirou e pelos
prejuízos que causou.
Em 54 anos de exploração, a Vale tirou de Minas Gerais, em valores históricos, 21 ,6 bilhões de
dólares em recursos naturais não renováveis. Minérios que saíram de Minas deixando crateras e problemás ambientais que jamais serão recompostos •.
Se corrigirmos esse valor histórico, a Vale tirou de
Minas perto de 40 bilhões de dólares. A Vale tirou
essa fortuna e deixou uma ferrovia - que ela conti' nua explorando-, crateras e problemas.
·. Se a Vale tivesse pago ICMS sobre essa riqueza, teria contribilfdo com cerca de 6 bilhões de dólares. ou seja, o preço total estimado da venda, hoje.
Muüo mais que isso a Vale deu a seus funcionários,
através do seu fundo de pensão, o Fundo Valia, hoje
com património de mais de R$10 bilhões. Portanto,
a Vale contribuiu muito mais para com os seus 18
mff funcionários do que com todo o Estado de Minas
Gerais. Com o dinheiro resuHante dos minérios de
Minas, a Vale vai poder continuar aposentando seus
funcionários com salários acima de R$2.000 ou, se o
cargo for superior, de 5, 6, 7 mil reais, enquanto Minas tem que pagar R$300 reais para uma professora. Com o minério de Minas, a Vale se transformou
na maior empresa de transportes do Brasil, construiu
Carajás e complexos portuários que vão funcionar
por muitos anos e ainda realizou obras no exterior.
No entanto, dentro de 30 anos, esgotadas as
reservas minerais economicamente viáveis de Minas, o que terá restado para o Estado? Vamos ter
que importar matéria-prima para as nossas siderúrgicas. Por ironia, vamos importar das reservas da
Vale privatizada e continuar a gerar lucros para essa
imensa companhia.
Quando se fala que Minas recebe 42% de um
fundo que se destina ao desenvolvimento das regiões onde a Vale atua, desde que seja equivalente a
no máximo 8% do lucro liquido e que não ultrapasse
a 5% do capital bruto da empresa, parece muito di- _
nheiro. Aconlece que, no ano passado, essa contribuição significou apenas R$8 milhões. Ora, só a
FIAT Automóveis deixou 50 vezes mais em ICMS,
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no ano passado. Esses R$8 milhões são uma quantia irrisória pelo que Minas doa à Vale, desde os
anos 40. É claro que a companhia efetuou obras no
Estado. Mas só as obras que interessam diretamente a sua finalidade de exploração e transporte de minerais. Quem continua dando estradas, asfalto, saneamento, saúde e escola para os filhos dos funcionários da Vale continua sendo Minas Gerais. O Estado investe muito mais no atendimento aos funcionários e familiares da Vale do que a Vale contnbui
em resultados para Minas.
A Vale é um património majoritariamente da
União. Acontece que mais de 90"k desse património
foi construido com os minérios de Minas. Então, é
justo que o Estado seja indenizado por suas perdas
e para que possa se preparar para ser, no futuro, importador de minerais que a Vale exauriu no Estado.
A lógica é semelhante para os demais estados alelados.
A linha mestra do Projeto de Lei que apresentarei é Qxar que os recursos serão para obras de infra-estrUtura, que propiciem o desenvolvimento das
regiões onde sejam realizadas. Obras sem as quais
essas regiões não poderão mudar séus padrões de
desenvolvimento. Reforça o Projeto de Lei que serão obras federais, previstas no Plano Plurianual de
Investimentos e· na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Obras que fazem parte do Plano de Ação do Governo Fernando Henrique Cardoso. Nesse aspecto, o
Projeto não atende apenas a Minas e aos Estados
onde a empresa atua, mas ao Brasil como um todo,
pois, somente com esses recursos, poderão ser rea-
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vemos uma época singular de invernada; uma safra
que pode atender as necessidades domésticas familiares, da região, e resultar erri sobras para a comer·
cialização.
•
As lágrimas do céu transformadas em chwas,
entretanto, não foram bastantes para chamar atenção das autoridades governamentais para uma politica de fomento à economia regional.
Assistimos nos últimos meses uma inversão
dos principies federalistas brasileiros com os Estados-Membros participando de uma disputa por investimentos públicos e privados que aportam no
Brasil.
O espírito federalista brasileiro é singular. Difere de outros modelos porque sua gênese é a solidariedade, a distribuição socialista, e biblica, onde se
acentua que a riqueza seja repartida 'de cada um
segundo sua capacidade para cada um segundo sua
necessidade'. Este é o fundamento básico çla união
indissolúvel entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que a nossa Carta Magna
propõe.
A posição do Governo não é de todo conhecida
nessa questão da disputa fiscal que os Estados travam para atrair capitais de investimentos com o objetivo de gerar empregos e rendas. É preciso que ela
seja apresentada até mesmo para dar uma idéia geral do problema.
-Representante da Federação, o Senado Federal não pode assistir passivamente a· este desenrolar
de acontecimentos. O momento exige que os Governadores dos Estados reúnam-se conjuntamente com
os Senadores para que se chegue a uma definição
de política de desenvolvimento. É o instante propício
para que se verifiquem as potencialidades de cada
Estado e constatação de onde é melhor instalar, por
exemplo, a refinaria da Petrobrás, a montadora de

lizados investimentos indispensáveis que elevem a
economia nacional a um patamar superior, auto-sustentado e com competitividade internacional.
E, em seguida;-clífficionar a metade desses recursos aos estados que construfram o património da
Vale, a título de indenização pelos prejuízOs causados,
pelo pagamento desses minerais e para prepará-los
para quando suas reservas estiverem esgotadas.
Essa é uma questão de justiça e de visão de
futuro. Os resultados resultantes da venda da parte
da União no patnmônio da Vale do Rio Doce têm
que ser destinados a obras de infra-estrutura que
mudem esse país e reparem os prejuízos e danos
causados aos estados onde a Companhia aluai,
principalmente Minas Gerais, de onde saíram mais
de 90% desse patrimônio.
Muito obrigada!

o que o Nordeste tem reclamado nos @imos
tempos é a falta de uma política de sentido estrutural, e agora a conjuntura coloca essa oportunidade.
Resta assim uma medida de sentido concreto. Isso
foi expresso em documento há alguns meses encaminhado ao Senhor Presidente da República pela
Bancada do Nordeste com assento nesta Casa

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a súplica
nordestina encontrou ecos na Providência Divina. Ti-

Vejam Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, que a produção agrfcola nordestina, mercêcomo já dissemos - da benevolência da divina natu-

automóveis, e outros investimentos anunciados. Es-

colhido um Estado pam tal investimento, todos lutarão juntos para que este se implemente. É preferível
o coro harmônico de uma alegria repartida que o
choro isolado da tristeza de cada um.
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reza, cresceu acentuadamente na última safra, contribuindo iriclusive para atenuar efeitos de quebra de
safra de outras regiões e conseqüentemente para a
estabilidade-dos preços de bens de consumo. O algodão, quase dizimado ora pela falta de chuvas, ora
pela falta de apoio, e também pela ação de pragas,
recuperou em parte sua participação efetiva na economia regional.
Na Paraiba o sertanejo voltou a acreditar na
força do algodão e o resultado foi um crescimento
ponderável na produção. As instituições encarregadas de apoio ao pequeno agricultor, como as Cooperativas por exemplo, têm sofrido os obstáculos da
burocracia creditícia. Como exemplo temos um caso
do Município de Patos, no nosso Estado, que através-de sua Cooperativa Agrfcola Mista tenta comercializar a safra de ~ 996, e não consegue, mercê da
burocracia financeira das instituições de crédito. Isso
acontece mesmo sendo de conhecimento público
que a Cooperativa em referência tem abrangência
em todo. o sertão da Paraíba, e em áreas consideráveis dos vizinhos Estados do Rio Grande do Norte e
de Pernambuco, alcançando cen::a de vinte mil trabalhadores e produtores. É diffcil compreender que
mesmo havendo disponibilidade de recursos, as exigências do Banco Central impeçam o acesso aos
empréstimos dÓ Governo Federal, os conhecidos
EGF. Daí a dificuldade para financiamento da safra
do algodão.
Medidas que atenuem tais situações é que são
reclamadas.
Essa advertência é mais uma ponderação ao
Ministro da Agricultura, o nosso colega, eminente
Senador Arlindo Porto, conhecedor dos problemas
agrícolas nacionais, e bem assim ao Presidente do
Banco Central. O incentivo à cotonicuitura resgatará
no Nordeste a indústria têxti~ uma natural variante
industrial da região, à conta de esforços políticos sérios e conseqüentes, a cidade de Campina Grande
sediará uma unidade empresarial têxtil da Embratex,
num investimento de quase 290 milhões de dólares,
com geração de quase 1500 empregos diretos.
Para que se in"'alem indústrias na região, o
Nordeste oferece meios e oportunidades: temos farta mão-de-obra inclusive a um custo menor. O que
falta é apoio direto e efetivo para alguns setores
como as instituições cooperativas, por exemplo.
A necessidade de rever o federalismo até agora praticado no Brasil é uma urgência que as circunstâncias reclamam. Num Governo de união deve
prevalecer a solidariedade que foi a mola mestra de
nossa civilização. Não há por que assistirmos dispu-
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tas entre Estados como se fossem células ímpares
e diferentes entre si. O Nordeste precisa de união na
discussão dos seus problemas e da União 'j)ara a•
solução desses problemas.
Muito obrigado.
O SR. TEOTONJO VILELA FILHO (PSDB AL) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores. O Partido da Social Democràcia Brasileira, embora possa
ser considerado um parlido novo, já afirmou-se
como legenda nacional. Reunindo representativas
verlentes do pensamento político, o PSDB renovou
a prática partidária no Brasil a partir do compromisso
com um ideário que tem a democracia como valor
básico, a função social do Estado como princípio insubstituível, o federalismo corno instrumento de unidade nacional, a participação da sociedade civil
como fonte legitimadora do Poder, a J11stiça Social
como objetivo e a ética como o dogma da atMdade
pública.
·.0 PSDB, mesmo tão jovem, já tem história.
História suficiente para provar que é possível resgatar a importância e a funÇão fundamental dos partidos para a democracia, mesmo em um quadro de
·evolução tão complexa e particular quanto o da política brasileira. Esse partido, diferente de tantas tentativasleitas desde a redemocratização, não é uma
receita pronta e imposta pela força de caciques, não
é uma cópia transplantada de outro pafs, não é mesmo sendo plural - um cartório de facções em
constante luta interna e, muito menos, uma legenda
de ficção para registro de candidatos em vésperas
de eleições.
O PSDB é uma iniciativa genuína, uma proposta inovadora de ação organizada e permanente pela
consolidação da democracia brasileira Nascido no
Congresso Nacional pelo compromisso de lideranças preocupadas com o bem-estar do País. ele soube sair às ruas para ganhar força e identidade popular, pregando uma nova ordem político-econõmica,
participativa e de identificação nacional que exclui o
socialismo estatizante, o puro liberalismo de mercado e todas as modalidades de populismo personalista ou corporativista. Em três palavras podemos dizer
que o programa do PSDB é social, democrático e
brasileiro.
~ No plano político, a essência democrática do
programa do PSDB pressupõe o compromisso com
o pluralismo e a descentralização. A democracia modema exige a crescente participação popular nas
decisões políticas e na formulação dos atos de Governo. Ela respeita o pluralismo de idéias e impõe o
diálogo entre opiniões e pensamentos diversos, bus-
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cando a construção da sociedade solidária pela
"convivência de contrários• pregada P.or Tristão de
Athayde. Por isso defendemos de forma determinada a descentralização do poder polilico, a aufonomia
das organizações da sociedade civil, e a ampliação
dos canais democráticos de informação, discussão e
consulta à população.
Mas é o conteúdo social do seu programa que
dá ao PSDB sua real dimensão democrática. Como
pensar em democracia sem a premissa do fim da
exclusão a que historicamente vive condenada parcela preponderante da população brasileira? Como
pensar em vitória económica antes de se apresentar
à Nação,- paga e quitada, a !atura da dívida social
para com essa população excluída? Não há como
pensar o. Brasil sem colocar a justiça social como
objetivo em função do qual tudo mais deve ser meio.
Consciente disso, o PSDB tem, absolutamente em
primeiro lugar, o compromisso das transformações
sociais.
O Brasil não pode se colocar alheio às grandes
transformações que o mundo vive neste final de século. A evolução é exigência dos tempos e não há
território, ordem económica, grupo social, e talvez
nem indivíduo, que possa se manter à margem da
da chamada revolução tecnológica,
globalização
até porque o preço de tal proeza certamente será o
isolamento e o atraso. A questão a que se deve estar atento, porém, diz respeito às contradições próprias dos momentos de mudança. E elas são ainda
mais gritantes, às vezes até perversas, nessas
transformações do final do século XX, porque tão rápidas, intensas e profundas que chegam mesmo a
assustar muitas das mais notáveis inteligências contemporâneas.
A contradição inerente à globalização vai ao
extremo de, num conflito de oportunidades e riscos,
ampliar as possibilidades de produção de forma ilimitada enquanto expõe economias nacionais às incertezas dos fluxos de capital, que podem provocar
desemprego e recessão. O mesmo fenômeno que
abre as portas de entrada para os investimentos e
potencializa o crescimento sustentável, impõe uma
nova ordem internacional de trabalho, sob muitos
aspectos excludente para países subdesenvolvidos
ou e'Tl desenvolvimento que, em passado recente,
se alojaram à sombra do sistema mundial ofertando
mão-de-obra e recursos naturais abundantes e baratos.

e

Por sua vez, a revolução tecnológica, ao tempo
que abre oportunidades inéditas de ganhos de produtividade e qualidade, contribuindo sob os mais variados aspectos para a melhoria das condições de
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vida do homem, também elimina postos de trabalho
e alimenta de forma preocupante o desemprego,
problema social universalizado de forma assustadora que já não respeita nem a pujança económica das
maiores potências mundiais. Ironicamente, ve'ínos
aqui os principais artífices da tecnologia sofrendo os
efeitos colaterais da sua própria revolução e dividindo com todo o mundo a sua paga mais dolorosa.
Os efettos da gíobalização hão são menos contraditórios no plano polrtico, por essência mais resistente às mudanças e incapaz de evoluir com a mesma velocidade da revolução tecnológica, o que gera
um perigoso descompasso entre os centros desenvolvidos e as comunidades mais isoladas. A integração de mercados e as novas tecnologias podem fortalecer as instttuições, a cidadania e a integração internacional sem intervencionismo, mas também suscitam reações que abrem flancos perigosos nas bases da democracia, com surgimento de movimentos
xenófobos e ultra-nacionalistas, que revivem até os
mais·· odiosos ideais racistas já testemunhados pela
humanidade.
Diante dessas contradições táo claras deste final de milênio, o evidente é que não podemos ser
passionais. somos um país com incontestável vocação de liderança e, estejam certos, os caminhos pelos quais nossos líderes levarem o Brasil serão,
além dos caminhos do seu povo, também o rumo de
outras nações amigas e parceiras. Diante de tamanha responsabilidade, nada de otimismo ingênuo,
que leva àa passividade, nem de voluntarismo paranóico, qu·e induz à prevenção inconseqüente e ao
isolamento. O que interessa ao Brasil é ter a percepção exala dos efeitos que as tendências contraditórias da globalização e da revolução tecnológica podem provocar na nossa realidade nacional. É identificar oportunidades e riscos para otimizar as primeiras m~nimizando os segundos e, a partir daf, inserir o

País oa cena mundial de forma soberana e positiva,
o que corresponde a posicionar-se na economia globalizada sem abrir mão da incorporação de milhões
de brasileiros ao mercado e à cidadania.
Este é o duplo desalio do Brasil nesta virada
de século, inserir-se competitivamente na economia
mundial e inserir a grande massa de excluídos da
sua população no mercado e na sociedade. Mas,
para vencer esse duplo desafio, precisamos ajustar
o País, consolidando o Plano Real - porque a estabilidade é ponto básico nesta missão - efetuando as _
reformas do Estado e viabilizando uma política de
desenvolvimento sustentável. E nós sabemos, nós
sentimos o quanto muitos políticos neste País se
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acovardam na hora precisa de falar em reforma do
Estado, principalmente em ano de eleições. Precisamos acabar com essa farsa e tratar esse assunto
honestamente. Esse assunto diz respeito ao futuro
do Brasil diante de urna nova ordem mundial e nós
vamos insistir com as reformas, sim, porque o PSDB
trabalha pensando no futuro, não com medo do futuro.
O Estado é o agente social imprescindível e insubstituível. O PSDB defende a atuação forte e prioritária do Poder Público no atendimento dos direitos
básicos da cidadania: Saúde, Educação e Segurança. Além disso, entendemos que cabe ao Estado estabelecer urna ligação de confiança entre o presente
e o futuro, de modo a promover e estimular investimentoS qÚe fomentem a atividade económica, gerando riqueza com distribuição de renda para possibilitar a todos, de forma justa e igualitária, o acesso
a outros direitos fundamentais como o emprego, a
moradia e o lazer.
O Brasil já perdeu muito tempo e muito deixou
de caminhar em razão do tamanho agigantado da
sua máqüina burocrática. Grande demais e eficaz de
menos, o Estado brasileiro tomou-se uma presa fácil
para os espertalhões, urna tormenta para os contribuintes e uma entidade insensfvel para a população
necessitada. O somatório de vícios e erros acumulados por décadas; transfonnou o Estado em uma figura distorcida oomo Cérbero, o mitológico cão de
três cabeças que guardava o inferno dos gregos. Só
que nosso Cérbero estatal formou-se com quatro cabeças, ocupadas cada uma pelo clientelismo, o fisiologismo, o corporativismo e o populismo.
Não há corno falar em recuperar a ação social
do Governo, em toda extensa dimensão que os problemas brasileiros exigem, sem que primeiro se
amanse esse monstro. A· reforma do Estado é um
instrumento de transformação social no sentido mais
positivo que esse conceito possa ter. As reformas
que defendemos não ameaçam direilos legítimos de
ninguém, mas corrigem injustiças para garantir o direito de todos e redirecionar as atividades do Estado
para que ele reC:upere e cumpra suas funções mais
nobres.
Defendemos o programa de privatização não
somente para liberar o Estado para operar com eficiência a questão social, mas ainda para aliviar a dívida pública, recuperar a competitividade da indústrta nacional e sobretudo para dotar o País da infraestrutura necessária ao desenvolvimento e ofertar
serviços essenciais de qualidade e preço acessível
ao público. Neste sentido, o processo de privatização do Governo apresenta resultados positivos e o
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contribuinte deixou de cobrir os déficits mensais de
algumas das empresas já privatizadas, que, após
anos de prejuízos, passaram a contabilizar looros e •
a distribuir dMdendos. Nos setores siderúrgico, petroqufmico e de fertilizantes, por exemplo, registramse resultados animadores, inclusive de crescimento
do produto, de produtMdade e de exportações.
Em paralelo ao programa de privatizações, o
Governo cuida da preparação ele cenários que garantam a retomada dos investimentos nacionais e a
captação de recursos externos. Para tanlo, publicou
a Lei de Concessões e submeteu ao Congresso Nacional projetos específicos para os órgãos de regulamentação dos setores elétrico, de combustfveis e de
telecomunicações. Isto representa uma verdadeira e
positiva mudança de paradigma, com o Governo optando por afastar-se da mera gerência de empresas
- muitas vezes sujeitas a tentações que vão desde
vfcios no relacionamento com o Poder Executivo e
com o Poder Legislativo até à conupção - para pas• sar a exercer o verdadeiro poder ele Estado, que é o
de resguardar os interesses nacionais, conduzindo o
processo de desenvolvimento dos setores estratégicos, coordenando e fiSCalizando a atuação dos seus
"concessionários.
Portanto, não são gratuitas as respostas positivas que o Brasil colhe do mundo inteiro e os exemplos estão aí, como o incremento da participação estrangeira na malha oeste da Rede Ferroviária, que
com a privatização alcançou 62,7"/o, contra 6"/o anteriores; e a participação da maior empresa de eletricidade do mundo, a francesa EDF, na compra do controle acionário da Ughl São atitudes concretas de
confiança de investidores internacionais de porte na
nossa economia, sinalizando até com a aceleração
do ritmo de aporte de capital estrangeiro no País.
A reestruturação fiscal é outra exigência no caminho para o Estado socialmente justo. Para tanto, a
proposta do Governo também é concreta e se traduz
numa reforma tributária já enviada ao Congresso,
tendo corno objetivos básicos a junção dos impostos
federais de maneira a manter dois impostos básicos
sobre a produção- o ICMS estadual e o ICMS federal, com aliquotas únicas e nacionais; a desoneração dos impostos incidentes sobre as exportações a
redução dos impostos sobre os investimentos em
bens de capital e sobre insumos agrícolas, e redução dos impostos sobre os produtos da cesta básica
de alimentos.
Esta é mais que uma proposta de reforma fiscal, é uma proposta de justiça fiscal. Por isso, ela
busca maneiras de fechar as brechas da legislação_
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e suprir as deficiências das máquinas fazendárias
que mantêm o Brasil como um paraíso da sonegação. Para tanto, prevê a integração das atividades
dos fiscos estaduais e federal, implantação de po:.:
lfticas fiscais modernas e a descomplicação da vida
das empresas pela exigência de manutenção de
apenas uma escrita fiscal.
A reforma administrativa é outro tabu que precisa ser desmistificado e tratado sem a manipulação
dos interesses corporativos e sem a premissa infantil
de que todo servidor público é descartável. Os direitos funcionais são meios que devem ser resguardados na medida do interesse dos direitos da população usuária, que é o fim. Portanto, reforma administrativa deve ser instrumento de valorização do servidora das carreiras públicas, com tanto zelo por institutos como o concurso público e a ascensão por mérito, quanto repúdio aos meios ilegais de acesso ao
serviço público e de promoção pelo apadrinhamento
político.
AS: reformas necessárias são muitas e muitas
são também as resistências anunciadas. Mas não
podemos abrir mão de nenhuma delas, inclusive da
reforma agrária, outro tabu que ou deixa de ser tratado como tal ou inviabilizará toda e qualquer politica
agrícola, compmmetendo o desempenho do País na
produção de alimentos e, por conseqüência, o sonho
de justiça social pelo agravamento da fome.

a

O PSDB quer reforma agrária com exploração
racional da terra, sempre subordinada à sua função
social. Políticas agrária e agrícola devem caminhar
ombro-a-ombro, garantindo melhor distribuição de
terras, fomentando a produção de alimentos, elevando os níveis de emprego e renda dos trabalhadores
rurais e prevendo a tributação progressiva, e desapropriações de acordo com as peculiaridades de
cada região. Tudo isto, observando critérios de conveniência económica, equidade social e defesa do
meio ambiente, para assegurar a modernização da
produção e coibir formas selvagens de exploração
da terra e da mão-de-obra.
O Brasil está mudando. Mudando para melhor.
E prova disso é que nós estamos fazendo uma coisa, senão inédita, pelo menos rara na politica brasileira. Nós somos Governo e estamos, em plena safra eleitoral, falando de propostas para o País, não
de fisiologismo. Estão aí as carpideiras de sempre,
dizendo que o Governo só está sustentando o Real
por conta da eleição: Pois isso é o mesmo que diziam em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso,
então Ministro da Fazenda, lançou o Plano Real em
pleno ano eleitoral. Pois bem, o Real foi lançado, a
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inflação vencida e se o PSDB venceu as eleições.
como vai vencer este ano, o Plano não foi prejudicado ou esquecido no dia seguinte. Ao contrário, o Pia:
no Real forta.leceu-5e com a eleição de Fernando
Henrique e estará ainda mais forte com um PSDB,
fortfficado nas bases pela eleição de centenas de
prefeitos e vereadores por todo este País.
A estabilidade !lCQnômica o? objetivo fundamental do Governo Fernando Henrique mas não é o único. Ao contrário, eu diria até que a estabilidade e, na
verdade, um meio e uma condição indispensável
para a conquista dos objetivos principais deste Governo que são o desenvolvimento sustentado e a redução das injustiças sociais e dos desequilíbrios regionais. Digo mais, a promoção da justiça social,
sim, é o ponto convergente de todo o programa do
PSDB e o objetivo número um do Governo Fernando
Henrique.
O combate às desigualdades e a.defesa da es' tabilização assomam ao mesmo patamar de importância do objetivo número um, que é a Justiça Social, porque, enquanto houver desigualdades internas neste País, haverá injustiçados, e porque nossa
história recente afirma com eloquência que nada alimenta mais a chaga da miséria e da injustiça social
quanto a inflação, a carestia, a escalada vertiginosa
dos preços que, finalmente, banimos daqui com o
Plano Real. Por isso, tudo faremos para lhe negar o
bilhete de votta, ainda que isto nos custe a incompreensão, a crítica leviana e até eventuais triunfos
daqueles que combatem o Plano Real, imaginando o
apocalipse na primeira esquina do tempo, porque
não têm, estatura para enxergar com clareza os horizontes do futuro.
A este Governo não interessa promover uma
onda de crescimento apressado e artificial, que inche de fragilidade até explodir no ar como uma bolha de sabão. Daí a convicção da necessidade de
modernizar o Estado, do ajuste da máquina pública,
da consolidação fiscal e da aplicação eficiente, austera e apartidária dos recursos públicos na área social. Estes são requisitos, são condições, são premissas da política econômica que está levando o
País para o caminho do desenvolvimento sustentado
e não podemos abrir mão, deles, ainda que possam
carregar consigo algum ranço amargo no primeiro
momento.
A inflação era uma máscara que escondia o
verdadeiro rosto do País. A estabilidade desmascarou a economia brasileira e expôs sua realidade de
distorções,-de ineficiências, desorganização, injustiças, de proteção e subsídios para os poderosos e d,!1
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desprezo para os pequenos empresários e produtores, de relações incestuosas entre setores da administração pública e parte privilegiada da iniciativa privada. Portanto, as dificuldades surgidas depois do
. real não são criaturas do Plano, mas as mazelas antes escamoteadas pelos beneficiários da inflação e
da ciranda financeira, finalmente expostas e combatidas.
Os brasileiros não suportavam mais viver de incertezas e o Plano Real lhes devolveu a capacidade
de fazer planos para si, para suas famflias, para
seus negócios. Só a estabilidade gera segurança
para planejar o futuro. Portanto, defendê-la é dever
de todos I)ÓS e buscar justiça social e prosperidade
não é ·responsabilidade exclusiva nem do Governo
Federal, nem do Presidente Fernando Henrique.
Esse é o desafio do Executivo, do legislativo, do Judiciário, dos partidos políticos, da sociedade civil e
dos Governos Estaduais e Municipais, das aluais e
das próximas administrações.
Todos os índices cofiáveis de medição da inflação atesiam, mensalmente que o Plano real segue
no caminho certo. Em 1995 a inflação anual registrada pelo IGP-DI foi de 14,8%, a menor deste 1957; o
IPC-FIPE foi de 23,2%, o menor deste 1973; .o
INPC, calculado a partir de 1979, também fechou
1995 com seu menor registro anual, com 22% o
mesmo vale para o IGP-M, calculado desde 1989,
que ficou em 15,2%. Assim, pode-se afirmar que a
inflação de 1995, pela média dos quatro principais
índices utilizados no País foi de apenas 18,8%. E
pensar que há tão pouco 18% era a inflação de urna
semana, em alguns momentos, de até um ou dois
dias!
Mas o mais importante, o mais relevante no panorama económico do Brasil do Real, diz respeito a
tendéncia futura da inflação. Nos últimos três semestres ela apresentou nítida tendência de queda.
Ainda, segundo a média do IGP-DI, IPC-FIPE~ INPC
e IGPM-M, a média mensal de inflação do segundo
semestre de 1994 foi de 2,8%, baixou para 1,7% nos
primeiros seis ineses de 1995 e continuou caindo no
segundo semestre de 1995, com média mensal de
1,2%. Essa tendência de queda da inflação se mantém e mesmo as mais rigorosas projeções indicam
que ela se manterá.
Por isso já podemos chamar de passado o
tempo em que o Brasil, todas as noites ia donnir
com um sonho de Cinderela e acordava na manhã
seguinte como a Gata Borralheira. Agora, o trabalhador já pode pensar em poupança, porque sabe
quanto vale seu salário; o empreendedor, a partir do
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micro e do pequeno empresários, já pode projetar
com segurança os custos da expansão dos seus negócios; e a Nação inteira pode planejar seu,Muro ••
Podemos até dizer mais, agora o Brasil tem Muro,
porque já tem um presente melhor•
Falando francamente sobre o momento aluai
pois, como nós estamos fazendo aqui, a gente vai
percebendo quanta coisa está acontecendo no Brasil. Por uma questão dà justiça. o certo mesmo é afirmar: quanta coisa o governo do presidente Fernando
Henrique está fazendo acontecer no Brasil. As transfonnações em curso, pela primeira vez em muitos
anos, são realmente de fundo, são estruturais, refletindo já algumas conquistas, mas sobretudo preparando
o País para um futuro de prosperidade.
atentar bem para o que está acontecendo
no Brasil perceberá que o Pais vive urna revolução silenciosa, pois as transformações promovidas pelo governo Fernando Henrique não se limitam a reformar o
Estado e estabilizar a economia, não. As transforma' ções estão se operando sobretudo no campo humano,
por um processo Continuado de resgate da dignidade e
da cidadania de todos os brasüeiros. Prova disso?
Duas bastam: a melhoria da educação e a melhoria
·quantitativa e qualitativa da alimentação do brasileiro
conquistadas neste governo.
O povo está podendo comer mais e melhor.
Desconhecer este fato é fazer pouco caso do sofrimento, da fome e da miséria que sempre castigou e
ainda castiga tantos brasileiros nas periferias das
grandes cidades ou nos sertões esturricados pelas
secas. Depois do Real o Brasil voltou a acreditar que
tem os meios para alimentar todos os seus filhos.
Nesses dois primeiros anos de estabilidade económica, a maior conquista é o fato do povo estar comendo mais e melhor.

aoem

Os dados estão aí. Em 1995 registram-se aumentos expressivos no consumo de alimentos. O
consumo de carne bovina cresceu 20%, chegando a
34 quilos por habitante; o consumo de ovos subiu
16,4% e o de conservas 40%. O brasileiro já consome 23 quilos de frangos por ano, o que é um índice
bem próximo do recomendado pela Organização
Mundial de Saúde. A produção de leite foi recorde,
com, 18 bilhões de litros e aumento de 30% no consumo de seus derivados. O Governo Fernando Henrique está possibilitando ao brasileiro comer. mais e
melhor - quem puder que aponte obra social mais
importante, de qualquer outro govemo!
A obra social de FeiTlahdo Henrique não é a da
esmola nem a do clientelismo. É a inserção dos excluídos na cidadania, é a redistribuição, de renda,
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que está acontecendo com consistência nunca vista
neste País. O Governo do PSDB, ao tempo que promoveu o crescimento da renda nacional, inverteu
sua tendência histórica de concentração. No ano
passado, a participação relativa da metade mais potire· da nossa população cresceu 3% enquanto a fatia
dos 20% mais ricos diminuiu 2%. É ainda muito pouco,
alguns dirão, mas o que importa é o significactO, é a inversão de tendência que atesta termos encontrado o
caminho da distribuição de riquezas. É, finalmente, a
chamada participação do povo na divisão do bolo, permitindo, só com esses primeiros resuttados, a 5 milhões de brasileiros cruzarem a linha da miséria
A educação melhorou. A atenÇão -do governo
ao ensino fundamental é inédita. A descentrafização
da merenda escolar envolveu os municípios e as comunidades no esforço de melhorar esse programa e
o resuttado é que 30 milhões de crianças matriculadas em escolas públicas, recebem ali' uma alimentação adequada, suprindo, muitas vezes aquela que
lhe falta ~m casa, podendo com isso aprender, crescer e sonhar com um futuro. Este ano, pela primeira
vez na história da educação brasileira, o MEC e a
FAE fizeram os livros chegarem às escolas no início
do ano, além ~e elevar de 60 milhões para 11 O m~
lhões o número de livros distribuídos C:om os alunos
da 1° à a• série das escolas públicas municipais e
estaduais.
A educação melhorou e-vai melhorar mais ainda. A implantação do Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério já
aprovado na Câmara e em tramitação ·no Senado,
permitirá, entre outras vantagens, elevar a média salarial dos professores para R$ 300,00. A reestruturação educacional enfrenta as dificuldades impostas
pela limttação dos recursos e pela sobra de resistências, mas os avanços ora mais visíveis no ensino
fundamental, que, aliás deve mesmo ser a prioridade do Governo Federal, vão alcançando também os
ensinos médio, profissionalizante e superior.
Os problemas da saúde são enormes, mas
apesar de todas as dificuldades, há melhorias, sim.
Por exemplo, o índice social que sempre impôs mais
vergonha ao Brasil, o da mortalidade infantil, caiu
cerca de 30% em 1995. Isso é constatação não do
Ministério da Saúde, mas da CNBB depois de minucioso levantamento em 2.476 municípios. É importante ressaltar também que o Governo está cumprindo o compromisso de investir na saúde. A promessa
de campanha era chegar ao final do mandato aplicando na saúde média de 80 dólares por habitante,
mas hoje essa média já atinge a casa de 100 dqlares para cada brasileiro.
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O desempenho do Governo Fernando Henrique é positivo na economia, na educação, na saúde,
na agricuttura, no campo social, enfim, nos diversos.
campos de atuação do Estado, mas o mais importante é que ele está fazendo isso ao tempo que garante uma outra estabilidade que não a económica,
a estabilidade democrática. Os poderes são respeitados, as instituições têm liberdade plena, a sociedade cMI tem poder de manifestação e é chamada a
participar de cada instante da vida da Nação. Mesmo os temas mais sensíveis estão sendo tratados e
resolvidos sem ameaças à ordem democrática. O
governo Fernando Henrique, com o recolhimento da
morte dos nossos desaparecidos políticos e a indenização às suas famílias, está encerrando com paz
um dos capítulos mais tensos da nossa História e
com justiça o processo de Anistia, pelo qual o meu
velho pai, o nosso Menestrel, deu tudo de si, inclusive seus últimos instantes.
Esse compromisso com a democracia é que le' vou o presidente Fernando Henrique com irrestrito
apoio do PSDB, a construir um governo de alianças
que garantisse, como garante, a govemabilidade do
País e a tranquilidade da Nação. Aliás, é preciso se
dizer que o governo Fernando Henrique sepultou o
hábito dos conchavas à meia-luz e trouxe a política
brasileira para a claridade do dia, pois as alianças
do PSDB toram feitas abertamente, logo no primeiro
turno das eleições presidenciais, e hoje não há no
governo e não se faz no governo nada que não tenha sido anunciado durante a campanha.
Aliás, esta é a formula que a direçâo nacional
do PSDB aconselha a cada companheiro candidato
nas eleições municipais deste ano, fazer tudo às claras, fazer política abertamente e articular desde já
as alianças que se refletirão nas suas prefeituras
para que sejam legitimadas pelo eleitor, no primeiro
ou no segundo turno. Esse é o diferencial do PSDB,
falar e agir francamente com seus eleitores. Isso é
possível porque ,quando há compromisso público,
superam-se eventuais conflitos entre os interesses
eleitorais e os objetivos políticos de cada partido coligado.
O pleito que se aproxima tem uma importância
especial para nós. Não exergarrnos ele apenas
como mais uma etapa eleitoral, mas sobretudo como
uma preocupação política. Este é o momento de
consolidar a estrutura do PSDB nos quatro cantos
deste País e cada candidatura municipal, de prefeito
ou de vereador, por mais modesta que pareça, é
parte imprescindível do · nosso projeto nacionaL
Onde houver uma bandeira do PSDB onde houver
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um tucano militando na defesa do nosso programa,
nós estaremos com ele, lutando para vencer e trabalhando pelo Brasil.
Cada vez mais a iniciativa municipal afirmase como o grande instrumento de atuação social
do Poder Público. A Saúde só encontrará a eficiência através da municipalização. A educação fundamental já responde positivamente e o Programa da
Merenda Escolar, depois de municipalizado, transformou-se de foco de corrupção num sucesso
exemplar de atuação articulada entre as diversas
esferas de poder, atendendo 30 milhões de crianças todos os dias de aula. São exemplos concretos que fortalecem a convicção do Governo e do
PSDB de que, com a União respondendo adequadamenie às demandas estruturais, os municípios
encontram as soluções para os problemas do Brasil.
Vamos, portanto, ampliar nossa participação
política nos municípios, renovar a ação administrativa nas P.refeituras e enriquecer os debates nas Câmaras Municipais. Se hoje já temos 513 prefeituras
dirigidas por tucanos, andando pelo País, tenho sentido o quanto este número vai crescer em 3 de outubro. E saberemos receber essa vitória como uma renovação do cõmpromisso que há entre o PSDB, o
presidente Femándo Henrique e os eleitores dos
dois, que é o compromisso do resgate da ética na
política e da dignidade social da Nação.
O Brasil resolveu fazer sua hora e hoje já existe espaço para a acomodação, seja a gerada pelo
determinismo histórico que nos condena à pobreza
ou aquela da espera calcada na ilusão de ser a potência de um futuro que não chega nunca Há cem
anos Gustave Aaubert, o pensador francês ensinava
que a fatalidade não passa de uma palavra exclusivamente romântica. Já é tempo daqueles que resistem aos fatos despertarem para essa verdade. O
Brasil vive o momento mais importante da sua História recente. As condições de resgate da dívida social
estão criadas,. a economia, está voltada para o desenvolvimento sustentado e as instituições democráticas estão fortalecidas. Portanto, onde sobra críticas
ao Governo Fernando Henrique, faHa patriotismo e a
isso o PSDB reage trabalhando para manter o País
cada vez mais unido em tomo do projeto da social
democracia brasileira.
Esperança e mudança - essas também são
palavras carregadas de romantismo, mas, ao contrário da fatalidade, o cotidiano do Brasil do real nos
ensinou que elas são perieitamente realizáveis. Vêse isso nas ruas, nos rostos de trabalhadores que
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sabem o valor do seu salário, das donas-de-casa lida juventude que finalmente tem porque acreditar no seu Pais. No Brasil do•
Real, a esperança não é só um sonho e a miídança
não é mais promessa. O Brasil mudou para melhor e é
dever de todos perseverar nesta conquista
Senhor Presidente, Senhores e Senadores,
como contribuição adicional a discussão dos rumos
que estamos dando· ao Brasil, ·estou anexando a
este meu pronunciamento, solicitando que seja dado
como lido, um conjunto de temas que constituem o
Projeto de País da Social Democracia.

vres do fantasma ela carestia,

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no
próximo dia 3 de outubro, comemora-se em todo o
mundo o 75" aniversário do Clube Soroptimista Internacional, fundado em 1921 em Oakland, Califórnia.
Criado com o objetivo, entre outros, de lutar pe• los direitos humanos de todos os povos, e, em particular, pela melhoria ela conãlção feminina, não seria exagero dizer que o Clube teve influência decisiva na afirmação dos direitos da mulher neste século.
.
O êxito do Soroptlmismo pode ser medido pela
representatividade do Clube: a ele estão filiadas hoje
mais de 100 mil mulheres em 112 países, uma força
que lhe valeu representação e voto na organização
das Nações Unidas.
No Brasil onde chegou em setembro de 1947
atravéS de Bertha Luz, fundadora do Clube no Rio
de Janeiro, a organização está representada por 25
Clubes. Desses, 5 são do Distrito Federal, onde o
primeiro Clube Soroptimista foi fundado em 1973.
Pela magnitude, extensão e importância do
Clube Soroptimista, os 75 anos de vida da organização devem ser comemorados não apenas pelas mulheres de todo o mundo- já que o Clube é composto
exclusivamente por elas - mas por todos os segmentos sociais, pois seu trabalho extrapola de longe
o mundo feminimo.
De fato, o soroptismo é um movimento dinâmico voltado para a excelência no servir através da
contribuição intelectual e profissional de suas sócias.
Sua área de atuação abrange setores tão abrangentes quanto Educação, Meio-Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Social, Saúde, Direitos Humanos, Situação da Mulher, disseminação da boa vontade e compreensão internacionais.
Senhoras e Senhores Senadores,
O valor que cada associada do Clube so~~ti
mista atribui a esse trabalho está bem representado
em alguns versos do Hino da organização:
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"Servir é o nosso ideal,
virtude santa e divina
Razão de tal proceder
- Quem não vive prá servir,
já não seniei práviver"
Portanto, Senhor Presidente nada mais justo
que nos associarmos a estas comemoraçõéS e prestarmos as devidas homenagens a esse Clube na
pessoa da Governadora da região Brasil, Teresa
Mangioca Bueno de Camargo, que se encontra em
Brasflia para organizar o programa de festividades
pelos 75 anos de atividade do clube.
Rnalmente, é importante assinalar que ao trabalho do· Clube Soroptimista poderia, por tudo que
dissemos, ser cred~ado parte do mérito por contarmo$ hoje, ·nesta Casa, com a inteligência o valor e o
espírito público das Senhoras Senadoras, que nos
honram e ao pafs com seu trabalho e$ua dedicação
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO) - Sr. Presidente, Si"s e Srs. Senadores, Com profunda sinceridade, alinno que lamento vir a esta Tribuna para abordar
um assunto que é da mais absoluta gravidade.
Aqui estou, Sr. Presidente, para dizer que me
· encontro estarrecido com o que vem ocorrendo em
meu Estado, principalmente, no Setor da Saúde Pública.
Senhoras e Senhores Senadores, a população
mais carente de Rondônia está sendo precariamente
assistida principalmente em Porto Velho, nossa Capital, já que é ali que se concentram os maiores hosp~ais de responsabilidade do Governo do Estado. E
a questão agora, Senhoras e Senhores Senadores,
se refere aos mais básicos pré-requisitos necessários ao funcionamento digno de qualquer unidade de
saúde: falo do fornecimento irregular de oxigénio,
mas falo, principalmente, da falta de alimentos para
os pacientes, acompanhantes e plantonistas.
Isto porque, não tendo o Governo do Estado
cmério de prioridades, os fornecedores desses serviços, empresas particulares, não têm recebido de
acordo com os contratos firmados.
Os fornecedores de alimentos, por exemplo,
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, não recebem há mais de 6 meses. Como disse,
não gostaria de me referir a este assunto e o faço,
repito, com profunda tristeza, mas essa s~uação já
perdura há algum tempo.
Há dias que os hosp~is estaduais não mais
fornecem alimentação aos acompanhantes e plantonistas, e agora os fornecedores ameaçam não entregar nem sequer o alimento para os doentes. Não
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vou aqui, Senhoras e Senhores Senadores, Sr. Presidente, entrar na questão do preço dessa alimentação, espeCialmente a fornecida aos presídios e à pen~enciária de Porto Velho, porque aí o escãndalo é
mu~o maior.
.,
O objetivo deste pronunciamento é apenas o
de tentar chamar a atenção do Sr. Governador, tentar se-nsibilizá-lo para o grave problema.
Todos sabemos das dificuldades por que passa o atendimento à saúde. no Brasil, mas a situação
vivida pelo hosp~ais estaduais de Porto Velho, neste
momento, é grave demais. Hosp~is públicos não
fornecerem alimentos a profissionais plantonistas e
pacientes é absolutamente caótico. Eu entendo que
é cruel, insuportável, inacredMvel.
l"or dever de justiça, devo isentar de responsabilidades pelas faltas referidas, o Sr. Secretário de
Estado da Saúde, Dr. Aparício Carvalho, profissional
competente dedicado. Quero crer que, por falta de
entrosamento da equipe que hoje governa o· Estado,
esteja havendo boicote ao trabalho do Sr. Secretário
de Saúde, que também e Vice-Govemador.
Aliás, esse fato ficou bastante evidente através
das declarações do porta-voz do Governo, Secretário de Comunicação, Jornalista Robson Oliveira, publicada na imprensa de Porto Velho, edição de hoje,
pelas quais deixa clara a ausência de cooperação
entre os principais assessores do Governo.
Fazemos um apelo ao Governador Valdir
Raupp para que determine providências, não permitindo que se prejudique ainda mais a situação lastimável da Saúde em Rondônia.
Reconhecemos as dificuldades para o Governador conseg\lir atrair um maior número de profissionais da área de Saúde para Rondônia, adm~imos
outras dificuldades do Governo; agora, faltar oxigénio para os hospitais, deficiência nos serviços de
limpeza e, muito especialmente, faltar comida para o
doente, isto é absolutamente inadmissível.
Muito obrigado.

e

SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Os Srs. Senadores Ney Suassuna e José Roberto Arruda enviaram à Mesa proposições cuja tramitação, de acordo com o disposto no ar!. 235, Inciso III, alínea •a•,
itens 3 e 4, do Regimento Interno, devem ter início
na hora da Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h44min.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOÃO ROCHA NA SESSÃO DE
27/08196, QUE SE REPUBUCA POR HAVEH SAÍDO COM INCORREÇÕES NO
DSF DE 28-8-96.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - Sr. Presiden·
te, Sr"s e Srs. Senadores, realizou-se no dia 18 de
agosto próximo passado, na Academia de Letras e
Artes do Planalto, na Cidade de l.lJziânia, Estado de
Goiás, sessão solene para prestar Homenagem
Póstuma ao ex-Senador e Acadêmico Dario Délio
Cardoso com entronização do retrato do homenageado na Galaria dos Imortais daquele Sodalfcio.
O Sênador Dario Cardoso, Constituinte de 1946,
exerceu nesta Casa, durante o seu mandato, as funções áe 3" Secretário da Mesa, Pre.sidente da Comissão
de Constituição e Justiça e Uder da Maioria.
O orador da sessão foi o Acadêmico Desembargador José Dilermando Meireles, eujo pronunciamento passo a ler para que conste dos Anais do Senado. :
HOMENAGEM À MEMÓRIA DE
DARIO DÉLIO CARDOSO
José Dilermando Meireles

"Rememorar Dario Délio Cardoso, além de reabrir uma página de saudade nesta Academia, onde
teve ele doce e amena convivência, significa reviver
uma das fases mais fecundas e brilhantes da história de Goiás.
À modesta criatura, que chegou ao mundo na
pitoresca e bucólica cidade de Corumbá de Goiáz, a
1O de agosto de 1899 e cuja existência se estenderia por cerca de 88 anos, estava reservada uma
grandiosa participação em falos e acontecimentos
que marcariam uma verdadeira revolução na história

politica, social e econômica do Brasil Central.
Para isso, preparou-se com afinco desde a meninice. Vencendo a incipiência do meio foi, de vitória
em vitória, galgando degrau a degrau, até ingressar
na Faculdade de Direito de Belo Horizonte, onde se
diplomou no dia _11 de agosto de 1927.
No ano seguinte, Dario Cardoso já assumia,
em caráter interino, o cargo de Procurador Regional
da República em Goiás e um ano mais tarde, em
1929, atrafdo pelos encantos da jovem goiana Antonia da Costa Nunes, com ela se casa e vive uma
vida feliz e prolongada, até o dia final de sua existência.
A formosa e prendada senhorita de 1929 é
hoje a fina e elegante dama Antonia Nunes Cardoso,
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viva e forte entre nós, e que os fntimos têm o direito
afetivo de chamar por Nenem do Dario.
Esse alcance foi decisivo na vida de Darip Car-.
doso. Além de lhe haver preenchido de afeto o coração por toda a sua vida, rendeu-lhe três filhos que
tanta satisfação proporcionaram ao casal, e que hoje
ornamentam a sociedade de Brasma: Dr. Nerione
Cardoso, advogado brilhante, que por longos anos
exerceu as funções de "secretário-Geral do Senado,
em cujo cargo se aposentou; o Dr. Darione Cardoso,
também advogado de nomeada, Procurador aposentado do Distrito Federal; e Delcione Cardoso da Silva, esposa do Dr. Arthur Sebastião Cézar da Silva,
também aposentado no cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal, com uma vasta folha de serviços prestados ao Ministério Público de Brasilia
De sucesso em sucesso, Dario Cardoso ia crescendo entre a intelectualidade goial)a de seu. tempo. Toma-se lente de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Goiás. Ingressa na Magistratu' ra goiana. Toma-se diretor da Faculdade de Direito.
Assume também a direção do Liceu de Goiás e funda, com Colemar Natal e Silva e outros, o Instituto
Histórico e GeográficO do seu Estado.
A esta altura, estamos ainda no ano de 1933 e
Dario Cardoso já se alinha entre os maiores e mais
consagrados intelectuais do Estado.
Em 1934, sobe à Corte de Justiça goiana,
como Desembargador. Quatro anos mais tarde é
guindado à sua presidência e forma, igualmente, entre os fundadores da Academia Goiana de Letras,
cabendo-lhe a Cadeira n• 06, cujo patrono é um dos
mestres da historigrafia goiana, Raimundo José da
Cunha Matos.
Em 1940; como Presidente do Tribunal de Justiça, Dario Cardoso recebe a sua primeira condecoração do Governo Federal: a medalha de prata comemorativa do cinqüentenário da Proclamação da
República e, em 1943, é reconduzido à Presidência
da Corte, onde teve atuação das mais destacadas,
encerrando, no exercício desse mandato, a carreira
de Magistrado.
Aposentado, passa à militância política de
Goiás e reinicia outra gloriosa carreiril, elegendo-se
Senador na reabertura democrática de 1945, sendo
um dos subscritores da Constituição de 1946.
No Senado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça.
Ao transferir-se a Capital Federal para Brasma,
Dario Cardo$0 também para ali se transportou, com
à famma, tendo sido o instalador e primeiro Procurador-Geral do Ministério Público na nova Capital.
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Em 1961, retoma ao Parlamento para exercer
o mandato de Deputado Federal, que o povo goiano
novamente lhe conferira.

se

Vencido este, Dario não
ãcomoâou. Não ensarilhou as armas nem vestiu o pijama. Exerceu ainda as funções de Assessor Jurfdico do Ministério da
Viação e Obras Públicas, do Ministério da Educação
é Cultura e, finalmente, o de Consultor Jurfdico da
Novacap.
Por seus méritos, recebeu ainda as medalhas
do Pacificador, do Mérito Tamandaré e Rui Barbo-

sa.
- Deixou publicadas várias obras jurídicas, entre
elas: "A Famma·, "Formas de Estado e Formas de
Governo", "Recurso Extraordinário Eleitoral" e uma
coletãnea de "Pareceres", em três volumes.
Como vêem os Senhores, é uma vida para ninguém botar defeito, que bem justifica a longa e operosa existência desse goiano ilustre, que tanto dignifica os quadros desta Academia
A ação polilica de Dario Cardoso, como jurista
e pensador, que era, teve o seu ponto culminante na
etSOPéia da mudança da Capital" de Goiás para Goiãnia.
Aliado de Pedro Ludovico Teixeira, cujas idéias
revolucionárias comungava, Dario foi uma das cerebrações mais vivas e palpitantes na tomada de deci-
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são sobre o fato mais significativo da história goiana,
e um dos pulsos mais fortes no trabalho de persuasão, difusão e edificação de Goiãnia.
Hoje, que a história já comprovou o acerto da
grande decisão talvez seja fácil compreender o pioneirismo daqueles notáveis, liderados de Pedro Ludovico; mas, na épo;;a, os inte(esses contrariados
se alvoroçavam, bem se pode imaginar quão diferente era o clima social e quanta tenacidade e clarividência se tomaram necessárias para assumir as
responsabilidades e os riscos que representavam
para um Estado pobre e esquecido no interior da Pátria, a construção sem recursos, no peito e na raça,
de uma nova capital, que lhe mudaria o destino e o
colocaria, em tão pouco tempo, preparado para hospedar Brasília, a nova Capital brasileira, o polo de
desenvolvimento do Brasil integrado, em gestação
ainda inconsciente no coração e na mente de outro
, compatriota clarividente e inspirado, que foi Juscelino Kubistchek de Oliveira.

Dario Cardoso foi um homem preparado pelo
destino e pelo esforço, para atuar nessa fase e nesses episódios tão marcantes da vida goiana e da
vida brasileira. Por isso esta Academia insere hoje o
seu retrato, reproduzido pela arte de Aluisio SantAn-

na, na galeria desta Casa de Cultura que ele ajudou
a fundar e em que viverá eternamente."
Era o que tinha a dizer, muito obrigado!
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Ata da 131 ª Sessão Não Deliberativa,
em 30 de agosto de 1996
.

..

.

211 Sessãei Legislativa Ordinária,da 50ª legislatura
Presidência dos Srs.: José Samey, E mandes Amorim, Waldeck Orne/as, Edison Lobão, Sebastião Rocha e José Fogaça
(Inicia-se a sessão às 9h.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Sob
a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 12 SeCretário em exercfcio, Senador Walé:!eck Ornelas.

mas reguladoras do trabalho rural e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n• 9.300,
de 29 de agosto de 1996.
OÁCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

É tjdo o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
.DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio-

nado:
N2 211, de 1996 (n2 811196, na origem), de 29·
de agosto do. corrente ano, referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 38, de 1996 (n• 102195, na Casa
de origem}, que acrescente parágrafo ao art. 9° da
Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui nor-

N• 161196, de 29 do corrente, comunicando a
, rejeição do Projeto de Lei do Senado n" 295, de
1991 (n• 4215193, naquela Casa), de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a contagem dos prazos concedidos às partes nos procesSos judiciais e administrativos.
PROJETO$
RECEBIDOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Projeto de lei da Câmara n• 58 de 1996
(n" 693/95 na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)
DU)>Oe sobre- • ,ornad.a d• l:l:'abalho de
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O PRESIDENTE DA REP,UBLICA
F-co Aber que o Conarnao Nacioaal decreta • " a~
.~IQUiD&e lei:
ArL l! E coDCedida. a· partir cko l! de julho de 1191. aateo
cipaçAo ct. vinte por cento aobre os veDCimento.. soldoa e ~
rqais mribuieOU doa eervidore. civis e miiiLirn do PO(IIer tsueutivo. da adminiatraçlo direta. das autarquiu. induaive u ele
rel(ime especial. das fua.daçOH pUblico e do. eDinto. tari&,6.
doa. viaentes no mb de abril de 1991. a ser eompeMAtle por
ocuitn da revisin aeral da ren•uncnçâo dU!C :.etvidurn pUbli-

cos.

PROJETO ORIGINAL

Paniarafo áDieo. O percentual de reajus&e a Que • nfere
tabelu coJUtanta ~ ._..
xoe desta lei e .obre oa valoreA C"xplicítadol noa aiU. e. 111. 2D
o:le.

nw art.iiO iacldir• tamWm .obre u

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

--

Di~ ~

jornada de trabalho de Médico. Medico de Saúdo PUbliea.
M6dieo do TrabalhO e Módic:Q. Veterinário. da Administraç.Jo Pública Federal
direta. da aut.quia • da fundaçón públicas federais. • dã outras

Art. 4! o. Yfl'neimentoa d<MI Sft'Vidorn du cateaoriu ru..
clonai• de Mt.ôdico de Sali.de PUblica. Mllidico do Trabalho • M,..
dica '\"Herin,rin. in~ntea do Plano d...OU.ificaelo ele
p regido pelo IAi R! 5.&15. de 1970•. aos quais é incorporada a
p&tiffc;a.:lo pn:vista no Aneoxo XVIII da Lei n! 7.923. de 1981.

c.....

alo 0t1 conlltDntH do Aou:o I desta lei.
1 l! Oa venc:imentoa fixadoe ao. HrVidora referidOIJ Dll&e
utip corrupondedo ao cumprimento de jomacla de vinte Jto..
raa setiwl&ia de trabalho.

_

1 2! Sed ma.jorDda. em cinqBeftCa por ceato. o vencbnHio
doe aen-idotn a qUI" Mt refeo~ ntct artiao. quaado cumprima
. jornada cte' seis horP diáriaa..

-

Alt. %" .!aLd - - -

.taor• .... _

pellliclçiB.

Azt..,.~-~-a.utill.

I 3!' O ,...ime de quaNnta hora R~UDa• de trabelbo """"
NIPQftde a um caqo coaa duu jonaadu de viDW hora ......
aaio ele trabalho. odiàoaol por .....po ele NrYioo - - UL 87 do IAI ~ 1.112"1. ele ll ele clozembto ele 1110, - -

o

lodo-.
. .atuaia
. -ocupantH
- · cioe
..........
intqral AM
ref...-idoa
C.,..,.•· - -

. -~ ··~·-:.····:···························-.. ·~· ...... .,......
........ ... ........................... ...........·.............·.
:t.E! N. 8.11::- DE U DE DE:ZDa!RO DE 1990

Düp& tcbre o resime iuridico dcs &rvidore:r Pú&licos Cilli3 da UniD.o.
dO$ tmtarquitU e da$ fundações. pJib!iCtU jedertm

o

Presld.enu. da RepUbllca.

Faço saber que o CO~ Nadon.l dc<:reta e eu saneloo.o • ~ Lel:

-~·················································

SUBSEÇÃO UI
Do AdiciOnal por Tempo de $.m.iço

•

An.. r;r, O &d.ldo.z:>a! po:r tempo de Hrvlço 4 ~c:to li. ~ de l% (uzn por
ce:rtl:l) por a:10 de sarv::lço ;nlblll:o etetbro. Incidente sobre o vendme::~to de fi\111

trata o

art!Co oi.O.

P&rqralo WlJ.co, O :serndor fari Jua ao &didQnal .. partir d.o ml:s em

«mpl•tu o aml&lio.

~

•••• ~ ••••••• J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(À Comissão de ConstituiçAo, Justiça~ Cidadania)
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Projeto de Lei da Câmara n" 59 de 1996
(n° 976/95, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)

00701

Habdrtaçlo,. e no exercloo CSas atr1buÍç6e1 dO ta"gg. em m!Sdo de ll«"''ÇI a
condUZI!' ve1a.riOS of1Cials de lratlsporte 11'1ChvldtW de ~rol. ve.z QUI. a
grll~ maiOC'I• dos HMdoniS hab1l~~ d1ngem s.us pr6.PI'IOS ..,.iCYios
particulares de 11m1laras poctnoa, c~ agr~u: ae (!INÇIIbrhd.ada
:IUConutiVO

Por outro 12d0. o at'IIIIS)I"C,,efO
e 1'\b 1mJ)OSrttvo da ":'odo

reiPOnSabllt~ pela

Oi:s~ sol:lroi
ofic::z.al.

::a

eondl.lç.lO

de

VCiiculo

qu. afCamcs I)(OI=IOOdo. tem carã1er
a faculta' ao Hl'\'ldor, anurrnr a
conduçfo de .,..ICI.IIO ~

_
.Por:~n10 esta Qt'Ooosta renete o ~I'".SI•O não so -::es :::"l'es ~ ':los
l:lor'9er-:es des ?r;olos e eNodõJQes Que ,,.,• ._,~,.,. • Ad~•~"•SI'.lÇ.i.:~ P:.rb~<ea ,...as
d~s .':!•versas. ::a!~croa1 di •••~•cores
I)I'Of•n'c.,~·s
•aozorac~s
Tr~a.u
::IO•S ":lt

taiT'.ee,.,

~ ... e

um;,

te•~o s~as at•"·O:::a:::IIS
~d·Oa
d!J e.ara~...

oesb...nx:r;Jltur:te • Qui dara ma os ~r:•c.:le ao SetYrÇO Pu bloCO
~o

ane•o

=r:~JetO

est;as SanMor'Presode:-ue as n"ld•C"~s Clue. corosubstanc:r~O'U'f'IO
O'e lcto uma vez ac:lotaa,.s v•rlo s.ozucro""" os groblerras •pOf\taOQS

Art. 1". Os sorvJ.d.oros p\lb.l:tcoa .t'ado~.:a.s, dof: ôrgl.os

e

ont.idad-.s

:z.nto9nntoa

da

Adml.rust%:3.~0

d.ir.~ta, al.ltárquica o !'uneb.CJ.onal,

axereieio

•~•

de

I'>Q

Xlbll.ca

atl:':z.bUi.~•·

pr6priaa

Fedo::al.

l.l'>.t.orasso do sotviço a nO

qwmdo

bou~

iz:..u:!i~oine:l.a de servidoras ocupantoa do C*:;JO de Hoto::c-i.aU

O!ieial,

pôaori.o

d.l..t'igl.r

v.J.euloa

ot"i.c=aia,

de

t:r..naport.

individual de pasa~roa, cMoade qu-. possuidores da C&=~.n.
de

Nacional
d.irig~t.

Hllbil.itaçlo

:a:txiJDo do 6rq.lo ou

An:.

doviclament.

autc:Jri~a

pelo

en~

a qu. pertençaM.
2". Esta Le1 'entra .a vigor na data de .ua

PROJETO ORIGINAL

publicaçlo.

Art. 3". ~vogam-ao o art. ~·da Lei n.• 1.081,

c:1.

13

Dispõe ,:obrCI a condução dCI veiculo oficiaL

de abr.il. de 1950, o ~• diapoaiçaoa em contri;rio.

\

Mensagem n• 982, de .1995

O COMG1U!SSo NACIONAI.dtac!E
Art. 1• O& ll:l'ridora: ~ ~ . . drJICII • eaddldes ~ da
}ufmin! IÇio PIWica Fodead 4lla&; ~ • r~ - in~ do ltMço e ~ d!l .... ~ ~ qlll:ll6o boina' ~ de tel9ldora o;upiDiell do
C&r10 !IS MoCorilta

Nos ~em~óS do .uuco 61 41 CO!UUtulçlo FederU subtnao l e~cYW delibcnçlo dt.
Vo.uu EJ:ecltnciu. lO:Im;wWdo dB ~pociçlcl ele Mottvoa do Scalaor Mirtlsa'o di &r.do di.
AdnJ•.ni.Sa'IÇio Ft*rd t ltdotm& do Es&IISo. o limO do prujclo de: ld q., ~ 10M ..
conduçio • • •••~.i..,,.io o(.e;ar",

Brua~

L

19

•

L__-. L

z_

Slttllrtlto

OCkiaL

~

~viduJI fie

diriJir Yâculocl oGr:ilia. do

~~:l:b.Jt,:~~~cr:m_HattiliiiÇioc

~~~~~

Ãl't. 2" ED.LcfiCilftcm vlJoradacadthl.public:a;:lo.

Aft. r~ o ~rt. rc~~.Ldrf' u111. c1e 13 cleabdldr19SO..

dl199i.

~!CJSLACAO
LEI N.ft 1.081 -

~osição

de Motiws n• 232/95, do
Ministro da Administração federal e
Reforma do Estado

CJfAnA,

ll:t 13 D&

AK:ftll.

=uso

Dlsp6c s6bre o "'o rfe carril$ oflel41a
O Presldent.e da ~p6bllca:

F:>ço to.bcr que o Co~euo .N~clo·
nal decreta e eu li:J.neJo:lo a SC'g'Ulnte
No ArrOto Go S«'nÇÇ P\ibrco, ...,.... ~

de ordem

~~=~

~.

...

race a necesSidade

~

..un.ro. ptOOIIrnas

detlou •llW 1mect1at01

de

o~de~sdlfilcaf~~. ~.

:=:J::IOHe~dl ~ J*'a~..,... ..

c.ona.:....,ç.lo

T~~m

o Semço Pl:blioo sofrido ~ prljuims 111
em r.z1o cs. ~ htgai:s Ql.le mped..m

de . , . , ~.

::.~~de~~~::::-~:

neo.s~ rotlr'leti'B

dosórglos •

~em

~· iNI.tldente no ac~ de

IOda

dedmperlhOCSU~---~.

.-mo.óe ~. rnaa H

:•111:1

~ HMOOrH no

Com o~ de ~Hbl prW~ema. tem-M edcltMo alritic8
de autoc'~Za~Ç6es IHPidf>cas para que ~ Ul"ttldaa'H. no deMtilCI• t1o
dllfttl'rtas ~. ponam <110911' veiculol otiaM. .na mtulo ele HI'VÇQ. i:K:rill1
~ em OUitOI pml)ltmu como <~enoo ae ~. o.rn como tomMOO
contusu .u hude atuaçao do~ envolVIdo.
•·

ViMndO

a

sotu;:io

em deMitivo

ctHM Qt.ro de ~

=~~~~~=-~=-~~~~

Lc:l:
.Art. 1.•

d.,,.

os ~utmnc!-vcl5 D!lclols
Un:lm ... se. e.xch~h·nn.!'ntr, ao 8ftl'Jço
Publi<-o.
.Art. 2.• o uso dos ·o.utomóvel$ D!l·
.~~1$ só serf, _permitido " quem twba:
al ob:lgaç/io constante de rcpre.
ft,~nt.ação
olJ<-:l:&J, paa .nattU'c7'..a. do
r:u-'o ou tuntüo;
lll r.et".ess.ldade lmpcrtcsa de :~r:u
t:~or-se, rr-petidr..rr.E"n.tc, cm n:âo do

cnrgo ou função.. ·d:t.

.~tcd~

C:.o sen·J.ço

te!>JlCC:tlvo. par:\ ílse::tii=.r, Jnsp:ocJnnar,
dlllc;cnelr.r. exccut~ ou d!rb;Jr ~.-.tJ:~..
Iho.-s. que exfJ:t~ o mãxlnto ele ~~.PTO ·t1t..'\mc.ato de tem;Jo.
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Art. 3.• A.s nJ)3l"t!Ç6:s que, p~:a
,Jl:\turcz;'\ dcs ~us tr lb:llhos,. necr.,;sltarem de automóvel.!. par& eleito de
fiSCnllz:>çho, d!llgêncla, t•:\nsporte do
valorf's e scrvlçus ::emell:lan.e'5. •..::ao
l dl.sposlç:'!ó t:\,; sllmente p.>r.a. execução dt~'-~CS s~l'\·Jços.
Art, 4.• E' rlgo,onmente prolbldo
o U.'<> de &utomóvels oftrlalõ:
al a che!e de servJ.:o. o~ st-v.&dor.
CuJ;>.• !unções seja.:n meramente bu>OCr:ltle3S e que n:l.o e:djam IJ'al>$oporte r.ipido;
11) no tl'UISJ'<)r+~ de f!ll!lfll:. do ltr,.Jdo: do Estado, ou pe.ssoa. c~U"ala.ba.

supremo Tribunal Fedoral e ?o11nl.•t:os de Estado.
A:t. '1.• - Os automóveis oflela!.!l '
terio lnscrlta.s. em cU&<:terlst:cos )CJilv~J.s. nos portas Jateraw d!:mteL..,..,.,
u Jn!elaá S. P. P •• excetulv.fo:s .(',
e~amente referidos no artls:o a=- _,.

==

:to $Crviço

pit~!l'!o;

c> em p:&."SeJo,. excur~..o ou triLha.
lho· e::.t.r:m.ho ao serviço pít.b:SCO.
Pnni!lnfo único. o Serv,ço do
- TrAn•ito do D<partamtnto Federal de
Se-;ur:u1ça l:"úbUca co:nuoJea:a\ :&OS órccn•:>•tentes, relcrldco no a.-t. 11
de;t:. lei, o nlânero da UcP!Içs de automóveis QUe: for~ !!"l!Mntrados Junt,, u ca."'::'~ de divcrs6t3. n1crc::::6o= e
letras p•;~·'k:u,. ou de cst:lt!lcclm::n•
t~ cornc:n:iilJs. flll exC\D'SGes ou J'f:IP

':l""

actos .c.os domú::.;:os -e ler.iado". ou.
nlnda.. após o encf'rram!:nto do expt:-

Agosto de 1996

ter-,o:.
o

Art. 8. • - 2 _rir::orosamente proJb~tJ,
UfiO de placas Õ!lcla!s em caiT'O.J pÃr

tlcula:~&•. bom como o de plae:t.S pL""tl

cularos em e2n-os r.!lelais,

Ari. 11.• - S6 poderio condl!Zir ...,.
tomóvds or!cla!s moto:-h:tas protL!sio
nat& re;:ularmente. mar-cula®-1,
Pa.ni:zrll!o llnlco -

·Apllcam-ae &<>
pel"" ...,.,....,

motorl!:taa U<J:Onsi-.eltl

oft:!afs os dJ:!'i)OSi~iYos

r~t:!&mentli.

tes re!eren!es ao trAfeii'O.'
Art. 10 - lt terminantemente prol·
b!d.:s. a ~arda de ftftulo o!le.l:ll em ea.
l"a;"em re::!dcD:lal...

Pa:igr&fo Gnl.."' - Qu:utdo a :a.-a
sem o!!c!:al !6: altuada & ~nde d!s·
tt.ncla C::a rest:l!:le!:l de- quem u:tl! ,a

dlf'nte c1aS dhÕ.U~1:s tep:u-U~6es. cm
u:dran de .llt.':"Vlçu esptcn'· e ~;,ue con•

auto:n6vel, oer-Doe-i Uclt.:>. medlant<
&ut.oriz:>çlo do· resp<cUTo Minls~o .dt
Estado, sU&l'df.•IO n& S&r&Sem resi•

""""'P:>;!haào.s de •~rvldor do E;tado,
Ar~. &.• .A :lqul>lç5o de autcmóv~

denclal.
:Art. 11 -

dn:~..-un J)e!'s~

rstmllh31.. "m bora

p:>ra o ael'Yito po.lbl!co f•derAl d~nde
de I>Ttvl" &ut.orlzaçüo d<> Ministro ae
Eltado, ou do Clle.fe do Oll.bluete Clnl
a& ?resocieucl:. da R~plibUC:>, QURnà'>
traml' cJ8 J'I'IJilrtl~ÕfS A !>Jrs 5U•
bordlnadaa.
I 1.• No pedido de 1\Ublrlzaçlo O:os
roferld:ls r-.rt~ç6a, I11Stllle:lf•Je-áo

1:8

&

UCCCSHdn.de dn. &liUISIÇ~O do \"eleUlO.

a na.ture?.:l do serviço em qu~ ae.rft.
e-mprcs:~.do. a dot:.çio
orça.n1entà.na.

prOprl::r.. ou o crédito IJelo qua.J

d~

\"<'rá correr a drsprsn, p:cço pro\"3·
vel do custo. classe. tipo e C..'lr:tctcr!':•
t.lca.s e. co c:LSO de J'ti)l::-tlç~o que )A.
possuS:.. ~u!omüvels. dls:r:mtu.lc-ão dc-s
existente.._ com ln!onnaç6~s ·"611re :o
serviço qne prestom, dat" d" aiJUI•lção de cad::a. um e estado de ~~
\":tçlío ..

I 2.• A. &m:orlzaç~o da &qulslçSl> mediante p!rmuta s6 '"'' eoncedlda.
quando do pe<lldo constar t!Lmb<!m o
l.'\udo d11 av:lllaçAo <lu corro qu! ""
su·etende cf:tr cm tro:n.
Art; 8.0 Os Rutcm6vcls dcsUn:o.d~.s

ao senJço púbUco

~'

fe:!cN~:J.

obSUYA·

as eond.Jç6cs es:.:J.belecida..i nr~ta
JJcl~ ._crio dos ttpos mats f'COro.óllt::::cs
e n6<;> •• ponnltlri a !lqulslçlo de earrcs d! luxo. salvo na hlpótt!l' dos car-

;-os'··ui.'.ifinã~os A Pr~s!n~:1e!::t e Vk>etPresldO:'l!cla d:. RI-;>Qb'lc~:· P:e<ld~ncla
do S<nad~ Federal, P:e.sld!ncl& <ia

C:\mill'll d:..

~putados. Prt\~!Cê~cJa

do-

Atf o dia 30 de nonmbrc
de cad& an:>, os M!nl.<tros de Estado
Chefe do Oablne:e Civil d&

P:e>l~~n

ela da Rlt":úbl!c:a. Secret3rios d ...
~o F::!~rit.

,:,c:~

C:a C!:cnra C::03 Dep:..tad,:
• do St:p:rrm.o Trlt:t:.ul Fe~eral ~&pro
vardo e farlo pubUcar no Diar!o Ott
ciaZ a re!a.ç-.!o C:as re;:an!c-Oes -=- :enol
cos que t:oêeria di:!=or r..o .:.no .se,;•;l:t
te, de carros o!l:iala.
Art. 12 ·- Ap!leam-se h autllrqul&
!I ór&:lcs parac.:.:::t:.:alS

c.s

d!.Sposs..,úe.

de!''h 1.:1.

a

A:t. 13 -

M!n~stúlo.s

OS yeJeu!os pert.encentt

e corpornç6e.s MlUta.re.

dest.!n!dos ao t.:enspo:-t.e df' !6rçu

lll

mad3!i e derr.ats .!e:v!~os de nature:
mllltar e o.s d'";S~!na.~e& no Cot1=o d
Bombc!ros t!o DL;trlto FederAl, serv1
cos po!!cla.ls e c:e pronto .&Oc6::o. terl
l'eg'n~e d!- trà!e;o es~elal a ur este

teie;:tdo e:n ngulsmento p:-Opr!o, q11
aeri ba:Xado a..senta di&S ..pós & pt

td.teaçlo da pre~ente J..e:
Art, 14 - Ao funclonf.:lo, que cc

met!r qualquer ln"açllo ao d!.spost
oestn Le!. serlo ap!lca.d!.S a.! ;Je:"a.j:c.~
<!es e!l:!bele:tdas nos F.s atutQ:I. dos
Func!on~rtos Pübll:cs Federal.tl:
Art. 15 - Dtntro do p:azo de &O&•
acnta dias da publlcaç:o da p~e-·•••te

,Lei•

.se•

promur.:do o c~nso Cios au-

to!J16Vels f'.X!stente.s. no serviço

t>Uco Federal e, conelú!do hte,

Pd&S

autoridades referidas no art. 11 apro-
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va:oio as · res:pectiYA.s rela.ç~s e ele•
tfnni.c.a-r!-, o reco!hfm-entu dos e-.xee- ·
dentes p:ara sup:Jmento das nec~t
d.a.dcs po.sterto:es. atendidas sen1pre
eJD obec!!~nc!a ao db:!'o~to ntst.t Lei.
Art. 16 - o Pod•r E>:eeut1vo teiU•
lamentar! esta Let. para au., rr.eü1or e

OCon~Nicior.al~

Att.
1973. o

•Aft.883....... _ .... _.. ____ --·-------·---------,§ J• Quando o Otic:ial aMar recibo por preposto, esze

mais riio:osa ap!ICI!çiio. &!Ml!llta dl&s
de tl·la pubUc&do.

. · Art. 11 -

ReVo:am-se u

t• ~-se ao Att: 883 da Lei5869.do li cMjanâroF

seguinte~ primeiro. tomando-se parigrúo ~o aw.J"pani~o'"'

Unico:

deveU apreseaü-lo a qualquer pessoa adulta que se
apresente no eaden:ço iadieada. ~

c!~!s

dlspasi•

ç6rs em contr4rios ..

00703

An:. ~

Esti!eiercn.em,~iiadatade suapub\k:aç:lo.

Rio 'de Janeiro, em 13 de abril de

19SO; 12S.• cl:t lndej:endêncla e ..Z.• ela

Rcs;llbUca.

Euzuco o. ouna.

HcmtlrliJ UcmúiTO.
svlt#o de NcronhtJ.
car.rc!u!rt 1'. d11 COSffl,

JliSlU'I(",\(:,\0

.naut Fcrlla.'!tt!~l.
G 11Uh<Tme dtJ Silt>tiTfl

Esu: Projeto \ISII a ;~pcrfciçoar norml do Código de Processo Ci\il_

JU4o Voldct.•ro de Amorfa e Hti!!<~.
Dan:tl c:!e Ca:nelho.
Clemelllll" JforfcJ&t.
·
.!.r1114:<.:o Troonpenz:sly.

~lsemc-. o A.n 88J. 01ue trata da intirm.Çjo <I<> protesm pelos Oficillis de Cuwrics de
P1"01estO A 31uaJ redaçlo C\Íme o Oficial de ter enid;~do ~e eexigido ate dos funciol!lri0id05 CorreiQS ciu.~~iwlo d.l: cntrq;a do: intirn;&çõcs c11m AR -. A\·iso de Ro:cebimc-n1o. sO
\enl~ a c~rnkrlcil medi'in1c re:-ibcl de-~~ adulta quo: se apresente no endereço
indie.~~do

(Á C~ de Constftadçl.o, Justiça e Odadania)

E cmo que (l$ ('anóuuf.

~.-omo

so::rw:miu

n~~udkiais

que slc.

~ 1o:r muito maior cuidado com ·a emrcs-a das in~:imaçOet; a seu etl'JO· O projeto

objctiva. pois. conl!;iressa imperl~ da lei~-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 60, DE 199ô
(o" 1643/96, na Casa de origem)

Sal;~

das

~sücs. <:nt

de-

......

AJ.te~

o .art. 803 da Le1 n• .5.86g, @
11 d• Jan.:tro de 1973, qu• :t.n•tl.t:l.i1 o

Códl.g-o ele

Proc.a~ c:~.v.l.

LEGISLAÇÃO CITADA
Azot.
.)~

t•.

ct. 1P73 -

LEI N! 5.86!1, DE 11 III-: JANEIRO llE 1973 (•)

o art. 883 da Lel. n• 5.86g, ~ 11 ct.
ct. Proc•••o Civ.s.l. pa.a•• • v:Lqor.r

CQd.l~

Institui o Códjzo ck- P,(]ttDO CMI.

aer.adclo elo aeqi.IJ.n.te S 1'", ~n.urn.r.do o atual parágrat"o único

como S 2•:

IJVRO III

"Art. 883 ···········-~···············.~··~·

1)0 PROCESSO C'.AIITELAR

S · 1'". au.n.do o ot'ie1aL en.v:t.ar a'Vl.ao ;por

Tfrul-0 ÚNJCO

pr.poato. ••te dev.ri apr.a•nti.-Lo • qualquer peaao.

~ea

que •• apre. .nte n.o

~~

DAS MEDIDAS CAU1EI.ARES (')

•ndicado.

··········~·····-·-······ ········~-······ --~········~
.\rt. 2•. tata Lei
.nt:ra vl.qor ~ data de IIU&

pub.Ucaçlo.
Ar!::. 3•. ~~·• u

d.l.~aiçl.e• -

CAPm/LO U
DOS PROCEDJMENTOS CAUTELARES

eon.trtrio..

ESPECIACOS

PROJETO ORIGINAL

=:o~883 da Ui 5,8ei, de 11 de ;.n.iro de 1973, que '1nstilul O Código de

.... -.... -.......... ---·-··· ................ ------·--·-- ·-----~-~-~-··--·· -~--~-SepJoXIY
Do l'totcstO e da ~de Titula&
SOS

An. !82. O pro(eSlD de títulos e çonw ju4ic:iab'nente
r.: com obscrvincia da lei cspcdal

Yerificadas far--JC--á nos a
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• Vklt-~c-.t. _L.]2.lJ, lf.~J', s-'1, CJ, '"'"';l>«mo'J.'Z.t>U, tHJI<kr/r.

-!JfoH 1101. Mfs, 18, .JJ ,;6. ~kt-tkalonboor-~ D«t«~.r.• I.IOZ,
R li "-'-ln tk IPOJ, .r. D.,.,.... ~ ~ll.'l.JIII, lk'1R<tt<U~I>ik IPIZ.
.t. IJ,' lAt ... 7.JJ7. tk Z <h ~nmtln* lN$. .,, .,._ ~ Üt •·• J . .fl.f.,
16
R,/wJIHitkWf6.J~Hwrr~·IJ«mo..iifi-.• :t:.MJ. • :n•pWM*t"s·-· lfJ, »~NT
,_m.~(flr«>/Mil'ft#rl-.
.

E-Z:?~c!::-:.;

*

An.. 883. O oficial imimari do protes:o o dc'Vedor. por c:am ~trada ou entre·
pndo-Ihe em mios o aviso.
Pariara!o único. Fu-sc-á, todavia, por edil&l. a i:ntimaçkl:
I - se o dn'edor n1o for c:ncónztado ua comarca;
11 - quando se tmat de pessoa dcscorzhecíc!a ou incena.

..

.

',

'

Art. 884. Se o oficial OPUSCI' dUvidas ou dilkul4ades à tomada do protesto ou à
entrep do respectivo instruma:uo. podcr:i a pute reclamar ao juiL Ouvido o oflCial.
o juiz proferid SCSIIetça. que 5Cfi transcrita 110 insttumet~tO.

An. &SS. O juiz podui ordhw' a aprcens:Jo de tilulo alo restituído ou :woep•
do pelo ernitc:nce, Aado ou aceitante: mas só citcrewi a prislo de quem o ruebeu
para rmnu aceite ou deuur papmcz~to, se o ponadot provar, com juszincaç;'lo ou
por documento, a C!ltrep !5o título e a reettSa da devoluçiO.

• viM -.r. .11 rMDrawotr.• z.&u. d#JJ<k«-.., *'~ (id -'MIJ.
P.aripafo ünico. O juiz: maadar.li proc:cssar de plano o pedido. ouvirj <kpo.itnen·
IJCCClSário e, est&ndo pronda a alepçlo, ordenari a prislo.
!

•:JF~?:!

ar:c.a

c:.:

"zo

es:::.a::::;e::..:c

60

j~:

500

II.- txFeá!.c.ao Ce ;:er::!.!!.:adc de =::lo.ias::::c.er.:= ~::
(vistoria. ::1e
e:npresa
::ie
::=ar.:~;:::::="::e
:::a::!;::!=c

1.00:.0

iV -

Reç.::..s:.::c :le .::.::muni::aca.d'

::cu'::lc,

~e

::ie

=:Jcped!.::!o

:;e

::a::1:ei.::a

fronteir!.:::)
I

-

Fi:s;:aliUt.c.lo

ernbarca;:~es

de

An. as6. "Cessar.i a prislo:
I - se o devedor restituir o titulo.. ou p3Pf o ses valor" e as dcspc:su feitas, ou
o CXI.bir pua ser levado a ISepóÃta;
II - quando o rcqucraue desistir;
.
III - !lia sendo iniciada a açia penal dentro do prazo da lei:
IV - n1o SCDdo proferido o julpdo denuo dt 90 (noventa) dias d.a data da e:ua~
çlodomaD~.
•

(vistoria.. de
internacion>tl

887: ~ coMUtaçio do crédito, o depósitO da impottlnciu referido
precedenle n1o será le\'&Sitado :mies de passada em juJpdo a sauen;a.

·.riaçe!ll

internac!;:::J.al

tnn - Expecliç:.!o 6e :::ert.l:!ici!do d.c

Art.

em

Jcut:'so ir..t.e±:-.acior:.al

to~: ~C"" for

no~ arti&o

!<J::J:::~

fext!:lliVio :!e a=a

e~~~presa

de

~ãast:::a::~ento

t::a:"lspor':e

tf.ooo

e

aerec

Exped.ic.!o de certificado de cadast.:amento. e
istoria ele empre.:~"' de
t:ransport.e t.e.r..:estre
I interna.cior:.al

1.000

- ExpeCicAo d.e c:er~i!icaCo ele C"-doll.st:amer:.to d.e
ntidades nacionai.s e e.st::at'l.g;eira.s q-J.e at:ua."ll en:.
d~es !.::..t:e.rnacion4is de .criancas e adol~s;:en::.es

200

IX -

(À Comfsslo de Constitui~ Justiça e Cidadania)
JUt'idJ.C.J.S que dOJIIõllndarem. OS SOrvl.ÇQS

O

tm~.a

sa ro!•r• cada

- Os contrl.buintos ct.s t::ax..s ai.o as

ún:~.co

P:ariqra!o
posSOila .!:'isZ.c;aa

;t.

que

das taxas.

Art. 3'". constl.t:UCIIU racel.b do n.INAPOL:

Projeto de Lei da Câmara
n,. 61, de 1996--Complementar

taJQ.S
miçr;açlo,

(n° 172/93-Complementar, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República}

•

prestado•

cobrad.as

multas

Dctp;a.r~nto

pelo

polo.a

sarviços

PoliCl..a

de

ela

Fodaral,

.a••m diac:rim.inadas:

uxas.

a)

palo

inst:.ituidaa
novwnbro

In.st.J.tW. o Fundo p;ar;a .Aparalhamento •
OpQrac::.on;all.z:açlo das Ativl.à&d~ts-!"im
d.a PoliCl.a iiodctral - Et.lNA.PoL, • di.
outras. prov::.dancl.a.s.

da

pela

art.

193B,

•

axpadj.~o

451

do

da

docum•nto

Dãc.rato

atua.Liz:.ad.as

n°

DOI.

ela

3.345,

fot'lllõl.

vi:aQem,
JO tda

da

leqisla~

da

vigente;

taxai con.tantea do anexo ri da t:abala :aprovada

b)

pelo :art.

alterada

1.31. cb

pala

Lai

Lai

n•

n•

6.815~

6'.964,

atuali:ad.a pelo o.cret:o-lei

n•

d•

da

l.9 de ag-osto da

15180,

dez:en\b:ro

1981,

9

ela

2.236,

da

23

-c~a

da

jal)e.z,~

cla

198!5, • por atos llOrlllativas CIOlllpl-nta:r.s;
c) mult.aa p:oviaba no ;a:rt_. 125 da Loi n'" 6.615, da
19 da ai]Oato <à l~SO,

altora.da PQl:a La:J. n"

clez:ambro da 1961, a atua1i:z:.ada na f'orm:a da

Al:'t:.
E'olici;a

l.~.

Fi.ea l.nst:.ituido,

iioclGr;al,

das

Oporaeion...liz:aç.lo

no hlb:~.t:o do OGI~t'~~tnto

Fundo

para

Ativid.ados-t'im

d.a

1\pa.rolha.mento ·
E'olieia

Lei n•

~-017,

FGdaral

cria<;~;a:s

ela 30 de

~~mrço

Fundo 1'ieari :a

ún:~.co

-

A

adml.nistraçlo doa

cargo de um COnsalho

Geat:or,

r...:ursos do

compoato

~l.o

Di.retor do Oopartam.tnto do Pol.ic:ia ~ral, qua o preaÍdir.á, a

diriçant:as

dos

O:rqios

cantra~s

\ roaponsi.v.iÍ

a. t i vid&d.aa-1"illl do Ogp:arta.m.nto da Policia Fodaral.

c;!.a

da 1995;

IV - doaç6aa de - orqanismos
E'a.:r:âgra:t'o

Vl.qonte;

palO :ãrt. 17, csput:, o An'"'xo,

III - rondl:aantos da çl.ie.açlo c!o próprio Fundo;

FtllW'OL.

pel.oa

tax.•

I.I -

6. 96'4, 'do 9 da

lagl.sl~o

oU

ant:J.d.lt.daa nae.ionai• •

••tn.nqeiraa;
V

racuraoa advindos ela al.ionaç.lo doa bana =ôvoi• •

-

illlóveia do acervo pa.trimoru.al do li'UNAPOL;
VI

-

recai ta provon:J.antao da inscriçi.o Glll coneu.rso

público para o inq:r.aao na carrair:a Policial F"adaral;

'VII - roeurso:s dec:orrgntas c!.e contratos o convãnio:s
celebrados pola

gerador a :respactiVõlls aliquot;as,

t'ixadas ezn

Un:~.cl.ada

a.:t"arincia - OFJ:R, ostào ral;acion~o• nasta art:~.qo:

Fiseal da

VIII das ta La i

Polic:~.a

taxas

COmplomantar;

E"edor;al:
cr:~.ad.a:s

paolo art.

2•,

:~.ncl.!!<o•

I

a X,
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Lei CCalpl..ntaJ;".
~-

da
a

4•. A8 .t.nfraçóea eonat&tadaa, por l.ruX!a•rri.ne_ia

~aquar ~

X,

~.017,

peba

~ata

a.~;t.

no

p•

aos r.IÇOnaáV.l.a

e.= poz: cento do

ct.

multa

2• • .Lnc:iao. I
1

Anexo da lA.1.

17 •

acar~tar;lo

dtt 30 de =arç:o de 1995,
ilt'r'eOUla~:idadea

oo.t'r.~~poadenta

r~o ~t.

a:z.tuaç6aa dia=l.llll.nad.aa
Colllpl~t.r,

IA.i

val~r-

da

Art. s•. No plan.a anu..l. d8 deatl.naç:io doe rec:u.raO« do

•-•t.r.

FUNAPOL, elaborado pelo conselho C:..tol:', no "'9\Uldo
do exereic:L.o

pcxle:rf;

a.ne.l:'l.Ot',

aal:' aloeac!o,

por cento da r.oeita tot.al para o
manu~

dealoca.ento •

relao:i~

t

no Uximo,

trinta

OJ&teio daa d8apeaaa o:e
~iciúa

de polici&.l.a «a operar;:a.a

. . ati.Vid&dlla-t'ia da Polic:1a Fec11ohl..

.,.o.,,

5.
;. c:iZ"C\QliCX"iç&o o• Po.:.:::~• r-u: auranqa tÕbo o taer:.•
t.Orio r..u:J::rn&l • aQitol 1oc.a:~.:a ••co eOni1;2&J:aooa ~nospJ.~a. inaalubna •
da cl.ifiei.i. ac:aa.to, C:OIIfl~~•ndo o r•aultado operac:~.onaJ., ~•~oraa que.
por C.! .0, a~eiw- ~i~llltOI ~-.

AI font" da raeait.aa que c:onatitlll.:l:~ o I'VIIUJICIL oaeordo ceault:-&40 daa opar.aço.a poUc1.i.u •
doa ••r,.-i.çoa prau.actoa•
Onva, para oa eo!na publicoa.

'·

n:c-Ao

1.
A eZ'i.,.Ao do rnaucc. ":" ~adi no •~t.190 111: iac.L•
ao :cs. Ga C:ONit.lt.ollç~ T&óa~:a! 1 no• MO<Ieenoa conea1t.OI <H .-tnUuaç.lo pQblJ.ea, r;ata ••pari•neie
aeno<' uaada, h' anos, pell ~lleta
ftQrta -r1catt.a qll*, n.c -~~ aa.,..n.Lo;. - C:OOIQ&t• •• CIX"OQ&a. :,uan.w a
-cenç•o uaa opace<;o.a .tePJ;:aaa:~.vaa &'trava• doa rac::uraoa <n:i~ <te

••"t"

FóPri& aU.YicSaO..

Sa91ar-aU O PVIIltU'Ot. p~c1ar& .. poU.cLI 'IICUCi,ria
da UftiAo coaclJ.çO.I tk>\ic•• pa.~:a alc:&I'ICar platt.a...,~• •• .at:.i.,ic:ladaa-Una

I.

OQ~I

'

pela Conacitll.i.ç"o·

do•ut.. 3• tedo aev.a valor.• c::onv.~rt:~.doa -

.

hlpai.!;.,.-m:.

na. Ulneaa a: • b do

Art. 15•. Ali taxa. ralac:1onadaa

ind..ao

4.
A p&l:t.J.n.lc:.L&~4ol C:J."i.~I\QIOI C:Ona::it.IIJ. <WS . . . . . . . C:OI"•
"t&ntê para a aoc-l~ • wí: daaaUo • Pollc:~. .... r.aaral que, deaap.ual!l.l•
~,. • àaapro'l'ick oa -101 tkn:~.c:oa • rae~traoa tv:•ne•o~roa, cat&
to.UU.U
,.<~.ra coillh' tai.t
el'l<f11atn:o • S<3el.ctaaa f.l.c& ·~•~::& ,. itlcura&o
dos dal~lf:.t:.•a.
~
,.

-

taxa.

00705

UFilt, no

inicio da v1g6nc:ia daata Lei COcap.l-.ntu.

Art.

7•.

r.eatta.

Ali

~tinadaa

r.colhida8. ao Banco do Dnail s.A., titulo

"FUndo

pan

~~nto
~l

Atividadou-:fim. da PollcU.

a

Operac::&.onal.iu.çlo

FUNAPOL~,

-

FUN.\i'Ot. aado

ao

conta aaptteial, aob o
daa

uao a.

:l cone. a o=--.

ftJIOIJç&o

S:

1•.

o.

~ao•

d:i.aponiv.ia

aplic:adoa aa aqW.aiçAo &I titul.otl
S

2•.

0.:

aaldoa

para

o

v.~:i:ficadoa

ao

aequir.~te,

.xerel.CJ.o

Art. 9.@. o Podllr Ex.cuuvo
no PJ:aU1 de td.nt& -cli.a.s.
~·.

Eata.

X.i

oo

~a•uuáo

Z5 I lO I 9l

u.

.n~n:cça

aado

t'inal

de

r~a.menta.rá

·.

eacs.,

ttanareridoa
a er6dito do

aata. 14i.

•
::.Z.1toe;:6o·de - ,.IUidO ••n:.ot1rwuu:1a.,.l daat.1nado ao.' napaw~co Gl
J'Olicia r - r • l tt0 e_,t• ao er~ _,.an.!.a~. .to
t.n.t.t.o:o "- droqaa a ao contrabando.

a.t.,...
,._...
1.

CCIIIIpl-.nta.r

Art.

MO'l'nol

H7 R

:f~ia.

.xercicio

autoauu:icamente
ret'en.do FUndo.

~L

do

u

a.

elo ~to da. Pollcia Federal.

CCQpl-nta..r entra

e111

Vigor ~

a

~

- t 1 4 a a - at.e

aa.-t:L. . -

..

.....,..

data de .ua publiçt~ç:lo.

Art. 10. ~-- a• di•poai~• -

contririo.

.......

·

·

~uç:lo

InatituJ.c;m cb r11ndo da- "~taa~:~ouaj&o• ...~l~to.
• Ka.nucaiiÇ&o daa A.l:.iv-idaoaa da l'ol cia r.dlrL - nJJI•

MENSAGEMN" ~DE OS DE NOVEMBRO DE 1993

s....... ......... ~ .......

. . . .-·..........·.
......................

""-·--fi·~
·~-

~........

~·-··. . . . . 1111 . . , . . . . . . . . . . . .
....._. :11 • ........, . .

Altftdllllll;. , _ . ..._.. •

I

Hlo

1-.a.

;

FOMJ:IIIICIL • I I I I -

~.S".

I I

s . ....,.. ..- , ••tus.c- a

~ a Mltra c1e auc.at.er ., •l-IM c:ona1der«Ç6o da Voa•• Ezeal.Ane1a o .i.JM::liiiO pru,et.o O. lei c:o-pla..n~u que: i'n&t.1t.ui o Pun•
do 1M Raet;tn~t.u:.:ac;~. IW!&p&rel~t.c, ~:rniz.a~;lo • l!a.nu~:anç~ d.ll
At.i.Tur.4u liSa P01Lc:.1a hdua.l. • roeruJtOL e .U. OIIU&I p:.:OYi~1a&.

2.
O De~rn:o de hlll.C:J.a F*"':.:&.l. •Rtrant..a boJa .,.. "eLa•
-iontl clitiC:IIl~l da IIU ÍUIII;.O:t'J.a, aall<kio • c::aa f.i-aJ.M O que
- u Rt:re.w 1au cta.e:roolvJ.aent.o, eo.

ç~ ~ âl~n.n&,

no e.nanc

'"-.t'al""~

nae1.011a~.

neqat.J.Ya rw1
· :-ieY•r::e •u.t.lo.

ln.~:.t.t.•li·

;. c:riaÇ413 40 rundo .auto:::inan<:l~YI. ~:e• por axel'lllo~va t:::.•
ul"ldaóe provar aat.a 1n1Ut.1H.C.lo 0:0111 r.c:uno• ::JII• ln• propu:·arlo r:.aactequad.o, a tor-a • exaC"c:ar o atat:vo c:OIIIHII:e ao e~.~
or<;I.D.iudo, prir.:::::ipal-Rt.e ao t...... to~c::.. .,. ~roq11 " ao c:ontz:-•bando.
].

~n.Lh-t.o

N.o h.f..

oart. .eJ.a•

I
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o CONGJtESSO MA.cio.w. a.cna::
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An.'Z'~uailado~ .

I •IIDL 11111llae ~- ialiJ:tlçla:: .

a a iAitit1dcloL c..~ di

_

Ft~NaE>CL;

.

~

,._. ........4e

MIJWida v.Le

·~·············

rec~enJ.

<» l'on.•
de
......................
.

.-

~

q~~e

ée, . . . . . . . Yia . . · lleoJ.LaU.
...........................................
.
r.taaJ,

~~

11ea1 lllltw* • . . _ do - . .
.
.
.. .
.

---~•~•~CIIIdnciDaP*PalldaF*II:.

24

~

1

Aft. ,. AI. tatncaia coaa.tldll por
fkia da..............
. . . . , dll sio:llçDia
• - - · --daii.Là~
.... --.._.~.,...

hac.tonuoenu. 11e

~~.telu-

produt.ojJ

·······.·········--··-······!-····· ..···

2S .. AutoduçAo

pa.~:a

-roaa- .... ~ ...................... .

".L~ lo.

ca.

..tNreafi6as ........ ~ ............ _, .. .

•a1U de

so

do hia ..... ..

21 - 'bpecl.Lçlo de
PdH
~ ltluada • SAlda cte
, ..ta&rcaçbea ...................................... .

100
1.,70

·

'

r.taaro Mica No CIIO di~ o alar da~,.,_. Cllip.t ._

.... ~tlmdodolloln•~

.

--

M. _.AI ftiCdal deldMdll10 RJNREPCII. alo

s.A..•_.ilpeclll..,..olfiiMo.,_.,dl~

reco~Mc~a10 ..J .....
•

.......... ... Alhidldll da Pallda Fadlnf •J'VNU!PCIL', lc-a . . . . . . . S.:... ..

2t
1 Jo
Jl

~ ca4aat~:-11t.o

cl• • - . •

~aç6ea

•••••••••

--~tço •.'~ .. ~-~!:~ ....~-----~~~~~ ZXped.1.çllo

o.

carteiu ele

~t.Pft9e.l~

p.ar•

J.i"Za
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LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
-DECRETO

N~ 3.345- DE 30 DE NOVEMBRO OE 193&
o Regulam~nto d~ Passapartn

Ex/Hfl~

O Preldente da República dos Estados Unidos do Bra:sil, usando das .urique lhe confere o .artigo 74 da Constituiçjo Fedcr.al, decreta:
Art 1.° Fia aprav.ado o .anexo Regulamento de P.assaportes, .,.ssinadopelo Ministro de: Estado das Relações Exterior=.
Art. 2.0 O Regulamento de Passaportes entr.ui em vigor na d.atJ. da
bt~ições

.....

sua pubJicaçlo.

Art 3.0

. . . 199))

Revogam-se as disposições em contririo.

REGULAMEN)"O OE PASSAPORTES
As ptS30as qtH: tiverem de entr.ar no território nacional, ou dd~
saír, mw:~idas de passaporte, concedido oa visact:o pelas autorid.zdes br.asileiras.
dever~ aprestntu tal documento de ac&do. ~om .u disPQsições deste Reguljlmento,
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TITI.iLO I
CON~SAO

DE ~ASSAPORTES
Art 2.o Os puS.zportes br.z.sileiros serJo:
1
a) dipJomjtko; b) espccW; c) comwn; d) p.zra Cstr.angeiro.,
Art. 3.0 Os passaportes; serão concedidos:
a) Q. diplom.a6co - pela Secretaria de Est.zdo dn Relações Exterim·~.
no Brasil, e pelas Embal:adas e legaç&:s brasileiras no exterior; .
b) o especial - pel.z Secretaria de E$tado das Relações Exterion:s. no
Brasil, e peJo serviço consular brasileiro, no exterior, qu.zndo para t.zl fim for a
repartiçlo devidamente autorizada;
c) o romum - peJa Policia do Distrito Federal, dos Estados ~ do)s
Território, no Brasil. e pelo serviço consular brasileiro no exterior;
. ,
d) o para estr.zngeiro - pela Policia do Distrito Federal, dos Estadof. edos Territórlot.
·
TITULO II
PASSAPORTE DIPLOMATICO E PASSAPORTE ES~~CIAL
Art. .t.• Só poderi ser concedido passaportiC' dlplomãtico:
a) ~ Otefe da N:aç;to e aos ex-Presidentes da República: ao Presid..:nte
da CJmara doa DepuCidos Feder.zl e ao do Supremo Tribunal 'F~dera.l; .zoo
Cardeo~is brasz1eiros; aos Ministros de Estado em efetivo c:xerclcio;- ~os Govern3:5ores dOI Estatio» 'l.: .:!'os Territórios e ao P;1de1to dr) Distrito Fet:.;:..to
b) aos membros dm Co;;x"o: tH;t!~onâficos e consular brasileiros de Qr:rda e :aos :uxllfiUU bra!.ileiro:s. d~ carreira, de Consulado, em ati•:::ade, .:.:;;.:.aelllt:ldo. e e-m di:5pon1bi:idade (exceto quando esta for disciplinar, caso em que
ter~o o direito a pusa.,orte dlplomitieo para regressai' .zo Br.zsil, dentTO de
noventa dias); .zos adidos comerci.1is. n.avais e militares; aos funeionárins d.z
D~eg:~da &. Tesoaro Brasileim em Londres;
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c) aos membros de Missões diplom.Uicas especiais; aos represenr.antcs
do Governo br~teiro nas rctmiões coa'VOCildu pcl.as crganiuÇôeS de car;~~ter
-diplomático internacional e aos membros br.asileiros dos cumelhos diretivos
ou conselhos de administr.açio das mes~ org.aniuç6es, ou de comissõe."
mixtu lntemaciorWs p~istas em atos intenu.cionais; aos juiKS brasileiro5
em tn'bclnais arbiU.ais ou cortes de justiç;. intemac:lonais; ;aos DelegadO$ a
congressos, conferfncias c reuniões intem;aciortais,. quando tenham Carta de.
plenos poderes;
d) a esposa. aos filhos rtt"nores, is fiJiw; solteiras ruiores. das pessou
~numeradas nas letras a}, b) e c) deste .artigo;
e) i viuva, brasileira ou e5trangcira, :.Os filhos menores, is (ilhas solteiras maiores das pessoas numer.adas n:~s letras a}, b) e c) deste ·.artigo,
quando tiverem que regress.zr ao Brasil, e até noventa di.:as depois do f.aleci~
me11W do esposo, nu pai;
f) à mãe viuva. br.asileirz ou estrangeira, As innb sotteiru e aos irm.t~ ·
menl)res das pessoas enumeradas nas letras a), b) e c) deste .Utigo, durante
a vida desta~ e qu;ando residam no pais onde nus exer«m .as suas funções.
t:, para regresso 010 Br.asil, 01té noventa dias depois do falecimento de l;a1s
~'<""''·

Art. 5." Só poder'á ser concedldo pass;~porte especi21:
.:1.) 01os membros do Poder Judici.irio; aos membros do Conselho Feder.:~!;
;ws membros do Conselho d.a Ecoaómia Nadonal; aos ex-Ministros de Est01do
da UniJo; aoS altcn fundon.irios da UaiJo, do:&: Estados, do Distrito Federal ~
dcn Territórios; <~.os membros do Episcopado brasileiro; ao1 COnsules honorários e privativos aos intl:rpretes, dactilógrafos, arquivista e auxiliares contratados do serviço diplom!tico e consular brasileiro, quando em viagem p~
o seu posto ou de regresso 010 Brzsil ou em viagem de utilidade públiCa;
b) t esposa. filhas soiteirU, filhos menores. m1t: viuva. irmloa rnen~res:
c lnnls solteiru du pcs$OU enumeradas na letr.a .a) deste: .artigo desde que
-estej;~m na compaahia destas;
.
c) 1s pessou enumeradas nas k:tras e) e f) do .artigo .anterior. excetuad.as a viuv.:~ estrangeira e a mk viuva estrangeira.. quando bouver expirado
o prazo durante o qual tenham direito .ao passaporte diploldtico.
Art. 6.t Para a coacesslo do passaporte diplomitico ser! uec:euiria a
·
·
sentaç"1o de ·um dos seguintes documeatos;
a) decreto de nomeaçJo ou portaria de tr.ansferfn.âa, para os agente,;
1
'Ciiplomiticos e consulares~
b) Car1a de Plenos Podera:;
·
c) passaporte anterior, quando ainda perdura~ u circunst1ncia• que
mo6v.vam .a $Uõ1 concess.lo;
d) uma provã de identidade pua as pessoas que nlo se enquadrarem
-entre as que devem apresentar os documentos referidos nas lctr.as a), b) e c)
d-este ·artigo.·
Art. 7.0 Para a c:Onces:s1o do passaporte e:specia:1 SH.i necessária a apre.sentaçlo de um do sseguiales documentos;
a} decreto ou portaria de nomeaçlo; ·
·
b) oficio o~ carta de autoridade competente; .
e) pedido do interessado, onde estejam especificados e pr1W01dos O$
motivos ou fins da viagem;
d) uma prova de identidade para as pessoas que n1o se enquadram em.
as que devem apresentar os documentos referidos nas letras a), b) ~c) deste

.artigo.

.

.

.

.

.
ParAgrafo i~nlro. As pessoas que satisfaç-am as exi#ncias das krras .a),
b) e c) deste artigo provado -a sua iden1idade mediante a aprescntaçio de

um dm documeatos enumeJ-adOS no ;~rtigo I do presente Regulamento.
Art. 8.0 Os.pasSoil:pottes diplomttico e apecbl deverio conter as fotogr;~fias do ~rtador e a de sua esposa. se esta com:tar do passaporte, devidamenle auten11cadas pelo s6o sko da. Repattiçio expedidor.3 e mencionar. por
extenso. o·nome do portador, com indiaçlo do argo e da misdo no passaporte
dipJomitico, e do motivo pelo qual foi coDCedido ao pislaporte especial.
§ 1.0 Do passaporte especial deverJo constar os sin.ais pessoais do portador. .
.
.
. ~ 2.0 Só te conceder! o passaporte diplomático ou o ~ai a uma
f01md~a, qll2ndo o tituln for ~panhado da esposa, oa de filhos ou innios
menores de 16 anos. Se a esposa viajar sem o marido, o passaporte de famiIia abr.angeri someate os filhos menores.
Art. 9.C' O pasAporte diplomttico lerá auiaado, DO Bruit, pelo Secretirlo Geral do .Mfn~rlo du Relaç6es .Exteriores e..no exlerior. pelos Chefes
das .Miss6es diplomitlc:u ·bruaeir.as; o passaporte apedal Rd. assinado, no
Brasil, pelo Chd~ do Serviço de Passaportes do Ministério <fu Rdaçks Exteriores. mediante autorizaçlo e#Crita do respectivo Secretirio Geral e, no exterior, pelos Consulados de carreira.
·
Art. 10. O passaporte cliplo.mitico tbi coacedido pdo pra:o de,quatro
anoa. exttto nos ca.soa de rqre:sso ao Brasil. previsto JtO art. -'.o e nos de
kmporariedade de funçlSes; o pasapone especial seri concedido pelo' prazo
mtximcl de doia aaoL
·
P.arigrafo áaico•. O. prazo:~ rderidol neste ~o poderio ser prorrogados por· doil perfodoa auc=siivos de am aao e dois para os puuportes
diplomJ.tico e especial. rapectlv.amente. a crilirio da ftPUtiç1o expedidora ou
visadora. quando apreseatadol atl! trlata dias depofs de tua caducidade (~
_3:0 D. 5),
.
.
Art. ~!. Os p<dl<los ............. .....................
·feitos Com Ir& dlai de .anteced!oda à rapec:tiva Reputiçlo. mediante o preenchimento elas fónnutu. cujo1 modelo• acompanham o pre&ente Regulameuto.
(Anuas bS. 1 e 2).
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§ 1.0 O pedido será fdto ~duas viu, das
a primdrarserá.en.Yiadz
1 5ccretarla de Estado du Relaç6es: Exterlora e a segunda .arquivada na
~exped!dou.

· §· 2.0 O prazo de. tds dfu de utec:ed&cla,. prem:to neste artigo, para o.
pedido 'de paa.aporte diplomitico ou espedal poder.t ser dispensado. a critE:rio

............ .,....,..__

TITUt;O III
Pa:saporl~ coltUlm

.Att. 12. Poderio receber passaporte comum:
a)

os ddad.los br.asilclroa. nalol ou naturalizado$;

b) as cstr.angdrn casadas com brasitdros. quando aJo -estejam desquiU.du, as estrangeiras viuvas de brasileiros,. q~te alo tenham readquirido a
udonalklade anterior.
Art. 13. Para concessio de p.usaporte comum. set.i necesúria a .aprescntaçlo de um dos seguintes documeatôa:
a) certídlo de Idade, cora ~ firma devidamel:lte ttCOnhedd:l;
b) carteir11 de Identidade do Gabíaete de Idealific:açlo do Distrito Ff:tk1;~1, das Policias estaduais, da Marinb.l ou do Exército, da qual constem .a
n.adon.alidade e idade;
CJ ~rtidio de casament'o civil. da quzl constem a nadon.a.lid;~de e .1.
idade, com a fimu. devidamente reconhecida;
d) tftulo de eleitor em plen.3 valid.a.de;
e) diploma conferido por Escol.a Superior do Br.asil, oficial ou equiparada. desde que conlentl.a decl;~raçJo de nacionalid;~de e id.ade;
f) pltctte de oficial do Exército ou d:a Armada, aa ativ.a ou na reserva.;
rJ cademet.a de rescrvi~ta do Exército 011 da Ann.td.a;
h) passaporte brasileiro;
·
i) carta de ll.llturaliu.ç.to;
iJ dCUio decl.&ratório de cicbdlo brasileiro;
k) certidJo de b.atismo, com dcdar.aç.lo de lugar e data do nascimento..
para u. pessoas nascidu ates de 1890, e com a firma dcvid.alnente recoahecida;
~
I) jastifi<:.o1ç1o julgada por juiz Federal.
.
Partgrafo ünieo. Quando n1o apraeuta-r o intertSSado documento de
ideatidade,. será aecessiria, .ai&n dos doc:wner~toa exigidos oeste artigo, a
•
•·
prova de "!Ue é õ próprio."
Art. 14. O passaporte comum deveri conter as fotografi.ls do portador
e de ma esposa. ae o nome delta constar elo passaporte, liUtcnticadas pelç
s!Io s6:o da repartiçlo expedidora.
·
Padgrafo único.· No p.usaporte do titular, s6 .PO:.cfer1o coastu a esposa.
e 01 tilbos: até dezes:scis aaoi:.
"'
Art. 15. O passaporte comum ser.i válido por doil anos, podeado,
poráa. ser prorrogado &se prazo por dois periodos sueessivol de doia anca.
Art. Ui.. O passaporte comum aer.t usinado, no Brasil, pelo chefe da
Rqw1içlo .de pOlicia competen~ e no exterior, peJo chefe da Repartiç.lo

.........

.

Parágrafo único. Os admltutoa lepit dessas autoridades assinado os
puuporta no impedimeato do titular efetivo.
Art. 17. Os consu:Jadol; privativo~. e CM: Jlonodrios.nlo fOCier~ ~eeder

puuporta.

.

.

Art. 18.. Quando devam c:oastar do pasuporte a esposa e os filbos do
de certldlo de cuament:o
a
apou e de nasdmatto para os fiJbOI, com a firlna devidanwrte reeoatzeclda.
Art. 19. E' iudlspenaivd, 11 peaou do sexo muculiao de- detofto a
trillta .anos de idade, a apreseataçlo da caderaeta de reservista do &&dto ou
da Armada ou certidJo de alistamento,· ou documerito legal que provi- ~tarem
Isentas do sc:Mço militar.
P.ar.tsrafo 611ico:. Esu. exigtnda· pockr.l. ser êlispensada. ao c:xtmor.
para rqresso ..ao Bruil. .
.
.
Art. 20. A ficha ou fMIIa corrida da po11d.a local, de data recente. ser.i
exigida dos solicitantes. no Bruil. a juizo da autoridade competente.
.Att. 21. O pedido ·de puuporte que devUt ser aCOlllpanbado doa: documentos exigidos. po! ~1ameato sert entregue i repartiçlo expedi·
dora com ttes dias de
medWlte o preeachimeato, em duas vias de: ·
uma f6t1nula.. (Arlexo n. 3).
·
•
.

Para

requerente, seri necesdrio a apresedaçlo

1

Art. 22. As crianças mtnora: de wn ano IÓ ser.i conc:edido passaporte
individual qtsando o pai, tutor ou .autoridade competente o consentirem.
Art. 23. Todos os documentos ;~presentados serlo devidamente- ex.aminado$ devendo o dtefe d01 rep01rtiçlo upedidora rejeitar os que nll:l forem
julg;~dos autlnticos.
Parigr.afo ünicu. Nu caso de -ser verificada .a fraude na conc:ess.lo de
qu.alqu~r documento, a 01utoridade expcdidora do passaporte procederá de
acordo com a lei.
Art 24. ?roeessad01 a expediçlo do passaporte, QS documentos comprobatórios poderlkl ser restituidos .ao interessado, .se bte o desejsr, "depois de
registo porm~norizado no livro próprio mediaale recibo p.assado no respectivo
pedido.

.

TITULO IV
Ptusaporte para atrangeiros
Art. 25. Os passaportes para estrangt!lros scrlo individuais e concedido.
some:~le no Br.as~1.
(Anexo n. 4).
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Art. 26.

Podtrlo receber

p2SUparte

para estrangeiros:

·

1.0 estrangeiros ri9t:lon:ais de palses QIH: nlo tenham. no Bruilt representaçio diplomitica ou consular aem representante de outro pab enczrregado

de oa proteget';
2.0

indivíduos sem nadoaalfcf.adf (beimatlos).

.

·

Parágrafo llhico. Estes passaportes serJo COilCtdldos pata Wu s6 viagem, cessaudo os seus efeitos no lugar do destino que dtveri constar do
p~rl~
.
Art 21. Para a concesslo de pasuporte pua esh'a!lgei~ será aecesstria a :aprcsentaçlo dos seguintes documeatos:
.
.
1.0 Em se tratando de naciona~ de pzb qoe a5o tt:aba represea~
Wplomitlca oa corasalar 110 Brasil:
.
,
a) certkUo de idade ou carteira de identidade da qual constem a Pdonalidade e a idade. ou p.usaporte anterior;
.·
·
·
b) atestado de bom comportamento pusado por autorict,de judlcliria
ou policial do lupr de sua última residbx:ia c:om a firma reCouhedda por
tabdilo,
2.0 Em se tratal:ldo de individuo: sem naciorWidade (heünàtloa):
a) prova de nlo ter nadona1idade 2Jgwna;
·
b) atestado de bom comportamento. passado por autoridade judiciiria
ou pol~ do lugar de sua residtncia, com. a ffrma n:coabecida por tabelilo.
Art. 28. Os passaportes para estrangeiros sedo assiaados pelo d!efe de
Repartiçlo -ele policia competente ou pelo seu substituto ltgal.
Art. 29. As disposições constantes dos :utJ. 1-4, par~grafo único. IS. 21.
23, p;ar.lgr:afo único e 24 :serlo timbern aplicáveis aos puuportu para estrugei[9S.
' .
.
Art. 30. Nos passaportes expedidos aos indivíduos naturais de p:.iset
que nlo tiverem representa;Jo diplomática ou eonsular no Bruil. ser.i baçadz
z seguinte nota. na parte"~~ do respec:tiYo passapodt::
"O presente pas$3-porte foi expedido ~ portador por nlo haver
.
representaçJo diplomática 011 consular de'seu ~no Brasn...
Nos c:on~idOs aos "heimatlos", ~ri a seguinte:

"0 presente pus.aporte foi expedido por nJo ter o portador nacionalidade ·
definida ... ":
·
·
TITULO

:'J'JTULO- VII
Visto- policitJl rk salda do trrritório IUlrional
Art. 44. Todo brasaleiro, ao sair do território ftõll.doaa] dt:veri ~bmt:J
seu passaporte comum ao visto policial de saida, se o m~ nlo for utiliuo
antes de: tr& meus da data d.li sua cdm:ess!o
·
§ I.• O visto de salda, Upeciido pdas ~ pÔUcWs. ser.l rillc
por trfs meses.
.
.
· § _2.0 No ato do embarque e desembarque, a Policia .Marftima a
um anmbo, com a data e lugar- de tntrada ou saida, em todos os ..,...

b~ros

a)

diplomilko, em põisuportes

dipl<~máticos

TITULO VIII

no

.
. Parign.fo único. _Quando te tratar de outro destino que nlo o Brasil e
puuporte nlo for v.ilido par.a o pais a que pretes~da dirigir--se o-~at titula
~t:ri o mesmo ser ap~tado 1 autoridade competeute para conees:s.Jo c
Vl3to, eom _trts dias de .aatrctd~ mediante o preenchimento do lfomwLtn
em dllU VJA
a. 3).
,
TITULO IX

<:Anem

·vmo ct11WÚDT ~m ptmt~po-rk atrangriro
~~ «L O decreto eipedal que rquJa a entrada de tstr~gciros
R:> o.....nu nacional disp6e: sobte o yfsto enr pas.saportes C:Sin!lgeiros..
.
. ..

.

TITULO X

11

.

PrortD6Qt4D 4z plDSàportt comum
Att... ~--

o_ paaapom: comum poderá ~ prorroga~ -~as ~rld.ade

competpentes, por dois periocSos suceuiYo:J de dois anos- cada um. (Anexo n 5)
ar.._grato ónk:o. Os periodos de prorr-ogsç.~o ser1o coalados da ct.ab. en
qtiC expirar O prazo de Y~idack do pusaporte.
1
_Art. 48.. A ~lo de vaildade s6 podt:r.i Ses- conc:idida quaaoo fo
solkilad& ...~ 30 daiS depois da_ cad!Jddade do pusaporte.
.
.
TJTULO XI·
Art. 4-9. Pela coocado· e pron-oga.ç-Jo de pusaportes e peJos- vb:tos
Mr.lo cobrados. no Brasil, em estampilbas feder.1is os emolumento:J fixadO!

estrangeiros. para

entr.:~da

no ft"rritórlo n.:~clon.zl:·
h) diplomitico, em passaportes diplomáticos br.asifeiros;

c) polici.al de s;~~ida em passei portes comm~s e para estrangeiros;
d) consuloar, em p:~ssaportes especi.ai$ e comuns, quoando o destino nlo
fc1r" Br.asil;
c) consular, em passaportes estrangeiros qu;ando o ~ino for o Brasil
Art. 32. ()$ Consuladcn honorários sómente poderio visar passaportes,.
qu.:~ndo exprHSamente autorindos pelo Ministério d.as Relações Exteriores.
ArL 33. Os Consulados de carreir.as, quando dirigidos tempol'õlri:tmenle
pc!t funcJon.irio honor.lirio, continuarlo a conceder o visto.
.
Art. 34. AssinarJo os Vistos o Chefe da RepartiçJo ou o seu substituto
kg:ill, •
I
Arl. 35. Os vis_tQS_ terJiJ numeraçJo distinta. anual e consecutiva.
An-. 36. ()$ passaportes- p.ar.a ~lrangeiros (an. 26) n.lo poderlo ser
vis.adrlS parlil. viagem de volta ao Brõllsil.
Art. 37. Os Consul.:~dos Printivos, situados na fronteirlil do país. poderlo
CotiCeder vistos.
·
TITULO

r-r-·~

VlstD anuultzr tlJ ptr#(lpOrlt bf't1SI.1tim
. Art. ~ Os pusaporte$ de br.uildros,
exterior, n1o necnsitarlo (
= : = , o ~ se dirigir dlreUmente para qualquer ponto do terr

na

31".

..,..!!

ou ii!Str.:l.llgdrot.

Emclumwt~~

V

O yi~o será:

Art.
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tabel~

anexa

Visto rm passaporft diplomàtlt:o rsprt:iiJJ

Rtgulamento.

.

que obtenham

prfraiÔs dt:

~anteS sublld_iadot peJo GoVerno Federal para Irem ao estnn~
isentos do pagamento de emolumeatos..
Os p~porte:J concedi~ ~ pedido das competentes autoridades,
aos ~~orn br~ros. ati: dezesseis mos, filhos dt.: estrangeiros repatriados.
estio isdntos do pagamento de emolumentos.
Art. 50. As primeisas viu du fónnulas de pedidos de passaportes
c:omans e pua estrangeiros. serJo,. no Br.asil, estampilllõi.du como os requeri•
mentes,
P:at.igrafo único. Uc:etuam-se u fónnuf.u de pedidos de passaportediplom.itic:o e especial que serlo isent011 de estoampilhas.
Art. 51. O. passaportes diplomiticos ser1o gra~tos.
ArL 52. No exterior, pela concessJo de pass;:portes e vistos e ptb pror~
rogaçJo .. de p.a3Qp0rtes serlo cobrados os emolumentos W. tabel.a consular.
Parigrafo Linico. No uterlor, .a conces:slo dos pousaportes especlais seri
onerada oom os mesftl~ emolumentos do pass.aporte comum e u prorrogações
e vistos ser~ gr.atuitos.
Art. 53. Quudo se tratar de brasileiros repatriados,. nlo ser-i cobr.adoanolwneato" .algwn.
.
TITULO

XII

NORMAS COMUNS A TODOS OS PASSAPORTES

VI

An. 38. Os vistos em pusapotte diplomitico bruilciro :wlo ~ncedido5.
no Br.~sil,. pelo Serviço de Pusaportes da Sea-eraria de Estado d.:IIS Rela~
Ext~ e, no eXterior, pdu Missões diplomáticas.
'
Pnigrato Unieo. As Missões diplomoitic:u poderio. tambem. Jnceder
visiOs nos passaportes especiais br.asileiros, sem lhes dar o caratc:t diplo!Jlálico.
Art. 39. Os Consulados de carreira poderio visar passaportes diplomi·
ticos br~ileiros, se Os seus portadores se acharem n;a impossibilidade de
fa.zl-Jo na MiMlo diplom.litlca m.ab próxima, e. disso darlo conbecimenloi Secrdari.J. de Emdt'.
·
Art. 40. Somente is Missões díplomiticas sa-i permitido visar"os passaportes díplomiticos estrangeiros para entrada no território nacional
Art. 41. Pua obtmç-So do visto em ~porte d~tico e especial
br-3silciros, nJo ha ne<:I!SSidade de preencher impressos,. bastando que .:11 sua
cuncesslo, depois de devidamente registada seja CQmunicada. c:onfonTH! deter·
mina o art. SI.
Art. 42. A validade do visto em passaporte diplomirico ou especiat·extinguir·.sc-i com a do passaporte.
_
· ·
Art. 43. Os l'istos em p;ISSõ~portes diplon1iticos e especiais. no exterior,
:ot"'dn gratuitos.
·

~ pre$eale

·_Qs: ~ coactdidos a pessoas

Art. 54. O presente ReguWnento ~ .:~plicivel is Missões diplom.áticoas
incumbidas de serviço c:onsulõlr.
··
Art. 55. O:t passaportes ou vistos concedidos gratuiu.mente deve~;lo
trazer a menslo .. gratis"~ dlil. qual ser.i feita no livro de reghto;, Iii. lil.norõ~Ç"Jo
compe~te..

• ,

.
Art. 56. -Todos os passaportes dever~ trazer, junto d-3 assinaturlil. .de
quem os outorga, o s!lo da repartlç-1o expedidora.
.Art. 57. NJo serJo pennftidu emend.as. r.:II5Ur-3 e .:lldiçlo de: folh.Js- em
pass:aportet, perdendo·o:J mesmos seu Ylil.lor desde que Iii-presentem o mais leve
indicio de que foram ~telõ\dos.
Par.igrafo único. Os passaportes bl'õiSileiros nessas condições serilo apre-endidos: e r-emetidos 1 Stcretaria de Estldo das Rdações Exteriores.
Art. 58.. .Em Clii.SO de perda ou deztrulçJo do p.assaporte, o interesS.:IIdo
devu.i comunlci-la imediatamente lii.O Serviço de P-3ssaporte ou ;l rep.artlç1oexpedidora. mm próxima.
Parigr.:~_fo úaico._ NJo sendo feita. essa comuniC-3çlo, o interessado devei"á
provar- sua identidade e. na f~ta dessa prova, submeter~se à identifkaçJo. ~
Art. 59. Nlo seri expedido novo passaporte, sem a apresenta~Jo,· para
o dev-ido c:ancel.ame~rto, do concedido anteriormente. Sõ~IVO 5i for prov.:~da Iii.
impossibillcbde de se cumprir essa exig!ncia..
•
Art. 60. O passaporte deve ser assinado pelo portlil.dor em presença do
funcionário que o expediu.
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Art. "61. As fotogralias (busto) :ser.fo em original, recentes de sete por
cinco centlmetros, e feitas em fundo branco.
.
Art. 62. No lugar reservado à idade das crianças, será indicada exalamente .a data do $t:U n.uc:imento (dia, mês e ano).
AQ.. 63. A ;utorid.ade que oonoeder passaportts. colOcará a sua dlanc:ela
nas folh.as dos respectivos pedidos.
Art. 6-4. Qualquer Consulado de carreira poderá expedir pass.porte ou
conéeder visto em passaporte brasileiro, mesmo que o interesgdo resida na
jurisdição de outro Corzsulado.
.
,
Ari. 65. Os ConsuladO$ honorários,· de que trata o artigo 33, poderão
prorrogar e visar os passaportes br.l.Sileiros, cujo prazo haja tenninado, somente para facilitar aos portadozu o regresso 30 Bruil ou a vi-1gem .:nê o
lugar onde ex is; ta um Consulado de carreira que os substitua. Deve ser esc rim:
"Prorrogado até ...... (prazo da prorrogaçio) ... e bom para: •..... (nome
do lugar onde deve ser sub:i:tituido) .............
Art. 66. Para obter, prorrogar ou viur passaporte, em :se tratando de
menor ou interdito, é necessàrio autorização de quem de direito, por instrumento público ou particular, com a firttU. devidamente reconhecida.
Art. 67. Os documentos para obtenção do passaporte ou do· visto devem
ser •.:m originaJ, só sendo aceita a públia-forma conferida, qtW!do declarada
por escrito a razão excepcional f!Or que se deixa de apresentar o documento
origina.!.
•
Art. 68. Aos brasileiros, que exibam pusaportc estraageiro, não devi!rá
ser este visado nem confisado, mas ser-lhes--i coacedfdo pass3porte brasileiro
apenas para voltar ao Br:r.sil, com a menç.lo do passaporte estrangeiro que
possuem.
Par.igrafo único. No caso de ter conhecimento do confisco ou aptee:~sio..
por .autoridade estrangeira, de algum passaporte brasileira, dever! a autoridade
competente levar o fato, com tod..as as suas circunst2~ ao c:onhecinlento da
Secretaria de Estado das Rel.ações Exteriores.
..
Art. 69. Os filhos de brasileiro ou brasileira. que, por n!o temn ainda
atingido a maioridade, nlo po:;sam optar pela nacionalidade de seus pai:t. ter.lo
direito a passapprte' brasileiro, com a declar2ç.io de que esse documento .só
é vcdido até o seu portador atingir à maioridade.
'
Art. 70. O pia:r:o de trfs dias para a concesdo e pronogaçlu de p.usaportes e para o visto, não impede que o serviço :seja feito em tempo menor.
sempre que for possiveL
.
Art. 11. Compete aos Consulados de carreir.a .a fiscalizaçio da observ.lncia das disposições deste Regulamento pelos Con!'clados honodrios situados
dentro de sua jurisdiçlo.
'
·
Art. 72. Os empregados que acompallhamn o poru:dor de um pasuporte
diplomático ·ter~ cm seus passaportes visto diplomático, com a indic.açlo e
nome da pessoa a quem servem.
Art. 73. h Repartições brasileiras, izlclusíve as Chancelarils diplomiti·
cas e COJisulares e os Coruulados ttonoririos autorizados a viu/ passaportes.
remeter~, no começo de cad.i m&, i. Secretaria de Estado das R~ Exteriores. tuna relação dos passaportes brasileiros. vistos e p~ concedidos durante o mb anterior acompanhada de uma via dos respectivos pedidos.
-tudo .anexado i cópi.1 do offc:io. (AI:Iexo n. 6).
Art. 74. Dever!o ser discriminados nos pusaportes os nomes dos p31ise5
para os quais viajam seus portadores.
Art 75. Somente seri dJ.do andamento ao expediente de qualquer pedido, quando .a dOCllmentaçlo estiver completa.
~
Patigrafo Úllim. O passaporte só será concedido depois de despactudo,
convenientemente o respectivo processo.
Art. 76. Os nomes das pessoas deverlo RI" estritos por extenso e de
acordo com os documentos apresentados.
Art. 77. Todas as declarações feitas nos passaportes deverlo ser devidà·
mente docwnentadas.
Art 78. As declarações constantes dos p.:~ssaportes deverlo s.=r escritas
em caracteres perfeitamenk: legiveis..
Art. 79. Quando as pesso~s solicitadas nlo souberem ler e escnver, .a
seguinte fórmula ser! empregada por aquele que assinar o pedido em saJ nome:
"A rogo e devidamente autorizado por F ..•...• ~· ~-T ··~·
~ por nio
saber ler e escrever, F •.•...••••••• -~· ......•....•••• (duas le:stemunbas
idOneas e firmas teeÔnheddas).
Art. 80. Os preten<kntes a passaportes, que nlo dispuserem doS documentos determinadas neste Regulamento, deYerio obter justific:açlo judicial
nos termos legais. .
· ·
·
Art. 'SI. Quando juntos viajai-em marido e mulher, someale ao primeiro
compete assinar quaisquer pedidos.
·
Parágrafo único. A mulher casada, ~uando viajar só, poder.i obter pa$saporte, independentemente de autorizaçlo do marldo.
· · . ··· ·
Art. B2.. A mulher viuva poderá obter passaporte par.a si fi seús filhos
menores, quando sobre eles tiver o pitrio poder e provar a $Ua condiçlo de
viuva. Go1ari do mesmo direito a desquitada, que exerecr igual poder sobre
::seus filhos. f' bem a::sím a abandonada, provado o .abandono com testernunbas
idOnea.s.
·
Art. 83. Os filhos menores :wmente poderio vi2jar em companhia de:
suas m.fes,. qua:ndo devidamente .autorizadas por qut:m de direito, salvo o caso
do .u-tigq, .anterior. Nessa ciramsünci.a ser.:i .anCX:Ida .t: re:spectiva folha dr
pedido de p.ass.aporte, a seguinte: decLaração, datada e .assinada, Plm tinn.a
reconhecida:
•••
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"Autorizo F .................• a viajar em companhia de sua
m.le: F ....•••••.••••••.• ".
.
Parigr2!o único. O mesmo ser! exigido quando viajarem em companhia
de estranhos.
.
..
Art. 84. Nos passaportes dos mesmo$· que viajarem sós, serã relta a
:~e:guinte: .dedaraçio:
'"Viaja só. devidamente :autorizado por F ••• _•••••••.•• " (dcs-.
crevu a_ sua qualidade).
•
, •
Art 85. Na parte "'Observações" das folhas de pedidos de passaportede menores braSJlefros, filhos de estrangeiros, que viajarem com pUfaportes
individuais, :será feita a seguinte dedt.raçlo:
.
.. Viaja em companhia de seu pai' (ou de-sua mle) F •• ." .• .- ..•
de nacionalidade .•.•••••••••••••••••••.•• ".
Art. 86. Os pedidos de passaportes separadOs, para os menores de dezcs.seis a vinte e um anos, .crio assinados pelo pai ou pela m1e vi~ e os dO$
orflos pelos :seus tutores, quando prov.arem essa qtl2lldade.
·
Art 87. N.as ·•observaç6c$" das folhas do pedido de passaporte dos
bT:I:Silefros naturalizados ser! escrito, para ser reproduzido no passaporte, o
:seguinte: ..Carta de ~tur.alizaç.fo de ••••.•.••......... " e na parte destinada 1 n.1donalldade: ..Brasileira, por n.aturalizaçlo...
·
·
P2r.iP,afo único. Quando se tratar de mUlher e:strangeira. casada com
bt2Silciro ou viuva de bruileiro, dever! :ser declara.do: "Casada com o ddadlo
br;:uileiro~ •......••.••• (nome por extenso) .•..•••..••••.•...• : •..... "
ou: ""viuv2 do cidadlo brasileiro •.••••••••• _... • (nome) ••••..• : ~- ......
e: a ded:uaç~ de nacioa.alidade deverá ser inutilizada.
Art. 88. Os passaportd expedidos anterionnente a este Regulamento.
pelos Consulado$ e Vice-ConsuladO$ honorários, aio serlo .aceitos como
documenta'ç.lo.
Art 89. Qualquer alteraçlo feita ou resoluçlo tomada por .autoridade
competente, relativ.amente a passaportes, :será imediatamente: comunicada pelo
Serviço'4e Passaportes às repartições interessadn..
.
TITULO XIII
.FORMULAS E REGISTOS

Art. 90. Serio e:xclusiv2Jnente usados pa.ssaportet e fónnulas cujos
modelos vio anexos ao presente Regulamento.
.Parágrafo único. Os passaportes serão numerados em série !ndefinida.
para cada wna d.u quatro espécies.
Art. 91_ Em f!:!4as .as repartiçõc3 incumbidas d.a concesdo. prorro,çadas
e dos vistos de passaportes. haveri"dois livros de registo, sendo um de3bnado
.aos passaportes brasileiros, suas prorrogações e respectivo vistos em passa·
portes estrangeiros.
·
·. Art. 92. Os passaportes, fórmulas, livros. cal'imbos, selos secos e demajs
mitéria:l uecessirio serlo no exterior, requisitados ao fomeeedor do Mia.
t&io das Relações Exteriores.
.
.
'
§ 1." No Brúil, a ·Secretaria de Ell:tado das Rdaç6es Extufora foine<er.i às rqw-tiçõcs ccimpeteate:r. mediaate requisiç.io, as cadernetas de passaportes.
.
.
§ 2.o. M; f6nmdu impressas de acordo com 011 modeloa anexos *1 prc:senk: Regulamezlto, bem como 0$ carimbei, :sll01: $COO$ e demais material relalivo 1 con~ de passaportes, sulo ~quiridos pclu prúpri.u Chefa.turu
-de.Polfcia.
.
·
§ 3.c O "',ServJço d@ Passaportes" ~girá do fomteedor, para efeitos de
fisalí~ uma lista semestral tom o uíimero de passaporiel e quantidade de
. material fornecido a cacb. Misslo dipl~ca ou Conslll2do.
. ..
.
. TITULO XIV

DIS~SIÇOES TRANSITORIAS
Art. 93. Os consulados bi'UI1eiros poderló vísar listu coletNai de mais

de vinte turistas. expedidas pelas ·autoridades competen~ dps ~ com 03'
quais o Brasil tenha acordo a 'respeito.
Padgrafo .6nlco. No Brasil, as Çhefa.turas de Polida do Distrito Federal
e dos· Estados ap«Jirlo as listu coletivu, das quais deverlo coastar a foto-gr:af"ta,. nome. nadonalidade, idade e -profisslo dos taristu, ~ nelas ~ poderldo
figurar ~dadio~ brulleiros e estrangeiras casadas com brasileiro&.
.
·
· M 94. O Serviço de p.usapork$, comuns e ·para estrangeiros. ficará,
.no Distrito Federal e nos Estados a cargo das respectivu Cltefaturas de Policia.
(Segzitm os modllos).
·
DECRET<)..lEI N. 2.236 - DE 23 DE. JANEIRO DB 1985
Altaa a tabd& .C aaoiUICilto. .. t.ás apronda pelo artf&o 131 da
Lel a. 6.815 (l1 de 19 de llgOStO tle 1980
O Presidente da República, usando de .atribuições que lhe confere o .11'""
6go ss, nem n, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A tabela de emolumentos e tuas .aprowda pelo artigo 131 da
Lei o. 6.815, de 19 de agOS!O de 1980, alterada pela Lei 11. 6.964 ('), de
9 de dezembro de 1981, passa a vigorar com a seguiole redação c valores, 110
que 'se ,refere li emissão de docum.cnto de idenddade e pedido de passapone
para estrangeiro oa -lais:sez-passcr'":
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I - pedido de pass3portes par2 estrangeiro ou '1a:issez.passtr'" ~ 1,0
(um) Maior Valor de Rcferêscia;
II - em.issio de documeuto de identidade (artigos 33 e 132):
t.a via - 1,0 (um) Maior Valor de Referência;
Outras vias:_ l,S (um o meio) Maior' Valor de Refctênc:ia;
Substitulçio - 0,6 (seis d6dmos) do Maior V~or do Rcfcmlcia.
Art. 2.o O documento do ide:oddade pam estraageiro sert substitafdo
a cada 4 (quatro) anos. a contar da data de sua apecfiçio, ou. na prorrogação
do prazo do estada.
Art. 3.o Esta J)rec:rcto...Lc entra em. vigor CIQ 1.0 do ~ de 1985,

revoz;mdo-so u disposiçõe& em contrário.
Jollt Flpelredo - Prcsideato da República.
~De~!~. Ndto.
DalloV.........

-....-

..

-

LEI N. 9.017U

~ k eat:ad& ou k COI:ICeUio do aauo, e a I.C!eatWca:r-se pelo si:J.toma datllolc6p1co. obMnadu ... ·~ l'III:(Lill.meltue:I.Jo

Art. 2"

cAlt. 311. A prorropo;io do pruo &l estada do t1tu!U do- \'isto
qu& trata o IDdso VII do U1:ICO 13, nlo excederá a 1

(Q!II) &Dd.Jo

Art. :r O. ar:t!I'Oa 311, 41, 40'.·74, 'l.S, 71,. 'lt, 98, lOS. 111., llt, 118, 124, 121 e 132
da Lei D. 8JW, de 19 de a(O$to de 1980, roaumersdas sectzndO O ~ DO an1io
anterior. paaam a ..SCOnr com u IIC(Iili:ltea alteraçOM:
cAn. 3'1. O titular do ''risto de que trata o art1iO 13. tndsol v e
VII. poded obter trmaf
ç'o do mesclO pua pb:n:l:wiente <art1i0
liSJ, atlsteitu u eoadJQ5a previstas DeSta Ld e DO seu Rqu]Ju:nento.

'

J 1• AO titulsr do mto temporárto pteTfsto no inciso VII do artl.ao 13 s6 poderá =r concedida a. trtnstormaçlo após o prazo de 2 <do~}
anc» de residl!nds- co PaJ:s.
J 2" Na tnul$!0rmaçlo do visto poder-se-4 aplicar o dbposto na

~18~Ld-

1-

DE 30 DE MARÇO DE 1995

··--··--···········-··-----····---········· .. ······--·······-·-·····-··-

.. Art. 47. O ertebelec:!mento hoteleiro, a empresa :lmobJlUria, o proprtetArio, locador, sublocador ou. loeatárlo de imóvel e o sf:ldico de
edW"do remete-rio ao Mimstérlo da J"usUça. quando requisitados. os
d&d.o5 11& fde:ntfficsçto do estranretro lldmWAo na eondição do hóspe-

de, l~o. subloc-tkio ou tx~.onador._

Panlgi;afo único. , O disposto Mate arti~ aplica-se, ainda, nA IOrma da recaJ,am.ent.açi.o desta Lei, a produtos e insumO$ qui mito~~ que possam .ser utili%ados t1a elaboraçio de outras substâncias entorpeeentes ou que dcU!rrnin<lm clepctl·
d6ncia fisica ou paíquica..

I 1• Nlo constitUem 1mpedim.eDto & e:qrulslo, a. adoçlo ou o ro[!lho bnslleiro supone:nimtes ao fato que a. motivar.
I :1"' Ven!lc:ado& o abandono do filho, o d1v&do ou a separação.
de fato ou de direito, a expulslo podem atetivar-• a. qUalquu tempo.
Art. 76. A ut:ad1ç:iO pode:ri ~ colleedida quando o Governo
n:quorento se .fund.amoatar em Tratado, ou quando promotor ao Brasil
a redprodcladc.

I

eonbec_l-=to de

As empresas que realiu.m qualquer da.t atividades 3\ljeitu a eQp.t::ole • fl$tllli:açllo, elenc:adtu no arti&O 1~ desta Lei, do obrigadal!l a it~formar, men·
salmente, ao Departamet~to de Políc:ia FedC'ral:
Art. 6!

pari~ío ú.~:~ico do artigo 10. leia-se como ~,ue:
único. A. eJD.preus ou pe:s$O&S fisiea. que realizam as open.ç~ ele.acad. . no artip P: desta Lei denrio infonnu de imediato ao DepartameJ:~to do P.,Ueb Ft!lderal. IJIUipeita de qusisquell:' tnnsaç6es destinadu à prepan.çlo do ~iDa o outn.l: aubat.illciu eatol'peCetltes o a que d.etermiaem. clepend.bela tialca ou. paiqu.lea.
À P'r· 54.2.

.. ; ..

P~o

:~---·-

-~·

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

I I•

..............................................r .... , ...... ··-

I ,.
f 3:" X.Tendo tratado cor:a aJ&um dos Estados reque=te:s, p%'8va!ecerlo suas u.om:as no quo cUs.seTem ~to IA prefen!rida de q_uc
trata estA!t artl&O •

110 Braall, cri& o CoDSClbo Naetonal
e di outras proYidbldN

~

~

.. -........ ' ..... ·--· ......

Art. "· .................... ~.---- ............................... .

s.!iiM - DE 9 DE DEZDmRO DE 1981
da J.d 1l. c.sa (1), de 1S de a&CH~to de 1980, que de(!De

de

·

.Art. '1.5. Nlo .se proeec1el't t. e:z:pulsio:
I -. so 1t:Qplicu ~ iiladml.tld.a pela lei brasileira: ou
.
II - quando o est:ra1Jie1:0 tiwer.
·
a) COnjup bra.s:ilelro do qual cio esteja divo:dado ou. ~elo fato ou de dinlito, • desde quo o eu&lnellto tenha s1do ~It:~o
Já awa de s (ciDeo) anos: ou
b) filho brasUe1ro que, COUiploo d•mente. esteja $0b sui. ~
o de1ct depezUS& ttOOttom1camect•.

Ret.ifieação ("Diário Oficial" n. 72, d<l 13 de- nbdl de 1995)

À meJma págitla, artigo 6!, leia-se .como 11egue:

.

Art. <IS. • •••• - ••. •" •• ~------ ·-· .... - •••••.•••• - •••••• - ·-. -·.- ....
Parqrafo Wlico. Tratancto-se d& sodedade anonima, a. providência.
cf obriptóri& em retaçlo ao ~ que fiiunt na eondlç5o de
admfn1strador, ~erente, dlretor ou adm:Wt& controlador.

.\.pág-. 541, parirnfo único do artigo 1:, lei ..-se como sc~e:

.

t. Lei n. S.SL5, de 11 de qoeto dlt 1980. apó$ o art:1iO JS.
o atual e os sa~:
't

~

tercporUto, de

dj,ve~sfOI!'mas e de ouh•as substâaei:u entorpecentes ou que
-determinem depencU:ncia fisica ou psíquica, e altera dispositivos
da Lei n. 7.102 1' 1, de 20 dejanbo del!IB3. quedis~ sobre
sept'IHiça para <est.abelec:imento. financeiro•, estabelece
nof'l!las par2 eonstltulç~ e runcioaamento de empresas
particulares qut!l explore.m serviços de vi&"llizzela e de
transporte de valores, e dá outns provido!neias

.Utera dlspo:d~
a. situação ,Jarid1c:a do

~

o &e(Wnte art:1Jo 3S,.

Estabelece Donnas de controJe e fiscaliuçAo sobre p.-odutos e ia sumos
quimicos que possam ser destiniLCios l elaborar;io da eoe.ainu em suas
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-~

......... .

·~

··-······--······

······-············
·················-···········-··--······

li'residen.te da Repdbllc:a.
Faço $3.ber que o consresso NadOZlAl dcere.ta e cu: =ndoDO a ~w Lcl;
.Art. 1• OJ. ~ 13. lf, us. 24 e 30 da Lei n. 6.3%5, de 1tll de asosto de 1900,
pas,am • 'rl;:o:ru cor:a as sezumtcs alteraç5e:s:

I 2" Nlo" bal'tndo "Tratado' qn= d.1spoQha em collb:ário, O$ doeumentoa ind1c::ado5 neste artia::o seria ~ de \'erSOO ofi·
ciaJmente to1ta para o :Idioma po~ DO Estado requerente .

• • - •••••••• ·-·-·-·-·-~--·--. ~· •.•.••••••• ··---· ••.••• ·- •••••• --.

Parirrafo 11nlco. Aoa es~ portadoM do 'risto dC' que trata. o :lnd$o V do arti&'o 13 6 permitida. a inscr:lçiio tempo~ eiil entidade ~I!Ora do e%e%'dc1o do profisslo rqulamelltad&.

o

cArt. 13.

Art. 99......................................................... ..

v - ------ ... -. •"·"". ,-,.--.-,7,-,.,_ •• ·-· ---·-· ~·--~~~-·~-·--··--V I - ......................................-·--····· .. ··········•
dt1

de

~

VII - na cond1çlo de ministro de oorillsslo reU(losa ou membro
Instituto de W1a consagrada. t1 cio c:o~ ou ordem religiosa..
O pruo' de estada no Brasil, aos casos dos ladsoiJ II e

Art. IOi. A entidade quet botrrer obUdo ~tm mediante falsa
deelanclo de seua fins ou que, depois de ~da. passar a e:ter·
c:er ati...:ldadet illcltas, tenl. sumariAmente cassada a :autor:l%sl;ão a que
M retere o pariira!o lin1co do ~ anterior e o seu hmeion:unent:o
seni $U$penSO por ato elo Mmistto d.a JU$tiç&. ntó tlnal julgamento do
pl'OCe$So de dissOiuçio. a ser Instaurado ime<Uatame.nte.

/~r::s·~a:t&J=.::-~~
~~=~~to~tÔ~~Q:'~

o"blse:naclo o disposto na ~ tn.balh!$ta.
:
Pa!'áÇa!o llnleo. . .• ,__. ....................'" .................... .

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

Art. 112.
·

Nlo se exlg1ri a prova de boa satlde a. cenhum e:stnu:lielro
~ mais de 2 (doiS) an01.
.
f 2" Ver:lt1cac!a,. a qWLiquer tempO, a falsidade ideológica ou material do qlllllquer dos :requlsjtos exliidos neste a.rtis:o ou cos l.rt!s:r».
113 e U4 de3ta Lfl. $11:nl. declarado nulo o ato ~ nat.unllmçlo, sem
prejuf:l:o da ar;Ao penal eabi"Vel pela !n!raçio cometida.
§ 1w

q_ue resitUz' co P11i:$

f

~

A deelanlçlo do

culiclade a Q.Utl se refertl" o

~o

11-'l.te-

r:lor processar-se-i ~tn.tivamente, no Ministério da Ju.stiçll.. de
o!Iclo ou mediante rep:resentllçio turu:tament:lda, corn:edid.O 110 natu·
~o. para clefesa,. o pra:o de 15 (quinze) c!ias, contactos da notl!i-

,_,

A:rt.. 115.
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Pia! ~~-s::. ~==c~~~~~ :e:3

de
e atestado policial de aatoocd.cntes, ~o pelo serviÇO competente
do lugar de ~da no BT&S11, quar.clo M tratar de:
I - estrartrmo admitfdo r~o Brull até a Jdada- de 5 (cinco) anos,
radicado.. de!l.ll1tl.vame:ate DO Território Nacional, dad.t que requeira
I. no.tu.nal!=çio ató 2 (doS.} ano. após atln&ir a mslorld&de;
II - ~ qt11t teDh& rindo resl.cl.lr no Brutl antes W! a.tingida a. z:m.!orldad.o e haJa feito cun.o superior em ~leciil:1el:lto nsdonal do CD$1DO, se requerida a caturallmçlo atê 1 Cwnl a!KI depois
111. !Onn.lltun.
5 3" Qua!Q.uer ll:lud&nça de come ou de prenome, posterlormeabl
.ll. na.tura11zaçlo, só por ~ o motivactameDto seri permitida.
mediante autorimçlo do M1niatro cl& J~

I &• F1rmll.d«<, antes de e:!'gotar o prazo previsto no IJ 5' <1ese.&
artiiO. os ac:ord.os bl.latcraill re!erid.os no artl.il:o anter:IOJ:", os nadonais
dos ~ ~p«Uvos d~ri.o requerei" a recular1:;&çlo de SUl. sltuaçio, oo prazo prc'~Uto na &l1nea cc:~o, do inciso II, do artta:o 133, desta
Lo!.

Art.. s• o qti&O 135 da Lei n. 6.815. de 19 de a;05t0 ele tiNJO,
137. puu a vi;onr com a seruJ,nte n!dll.çl.o:

..em. a

mJ.S <Sesta~

cArt. 138. ApliaHe o d1spo5tQ cesta Lei 1s pet510U de nadona.LI·
dade po~ sob r-esern. de ~p«dções eapedais expressas na
Comitu1çio ~ ou llOS 'Tl'ataclol cm "ri&Or,
An:. 139. Pie& o M1Distro da JuaUça autorizado a del~ a compet!IIda. que esta Le1 lbe atnbui,. pua determinar & prisl.o do estraa:
adrO. Ctl!l caso ele cleportaçl.o, ~ e extn.cUçlo,~o
Art. T" .P art1&Q' l3S da Lei n. e.ats, de 11 de acosto de 19110. f!ea ctesmembnro
do, puundo a ccmstltuir 01 arti;oa 140 e 1,1, oom & ~ t"ed&çio:

Art. 129. Fica criado o COaselbo Nackm&l ele Imlç&çio, virlcuJa...
do ao M1n1stérlo do Trabalho, ao qual ca))er4. além das clemais atrl·
bulçõer. c:onstar~tes desta Lei. orlectar e coordenar u ati~ ele
imiltl'*çio.
1 1• Õ Conselho Nadon.al de ~ sen. integrado por um.
representante do ~rlo do Trabalho, QUll o presic1irá, um do MiWstétio da .rú'stlça. um do Wrdstérlo du Relaç6a. Exteriores, um
do Mln1stêrio da ApiCtlltuta, Utn do Mlnistdrio ela Saúde, um do :W.
n!:;tério da ~ú:strta e elo Co!m!rdo e um do COnselho Nacional de
DesenvolYimeato Cientifico e Tecool6rfco, todos comeat1os pelo Presidente ds Repúbl1ca,. por irw:Ue&çlo dos respect.i'f'OS Ministros de Estado.

I 2" A Seeret&rta-Geral do COnselbo de ~ Naclocal
terá um obsen'ador junto aO> Coaselbo Nacional dC' Imfir&Çio.

man-

J 3" O Poder E:z:ecut1vo disporá sobre a e:strutura e o !IUidoD&Jllento do CODselho Nadonal c1o IrcJ.c:rsçlo,

II a)

to

dezembro do l!H2; Dec:n:to-Ld. ll. 'lJWl (1 ), de 18 de &l!ltembro de 1~:
Lei n. 5.:3:13 (1 }, de 11 da outubro dc 1H1; Decteto-Le:i. n. '17 (t), do 10
ele juleil'O c1e 1Mi; Decnrt.o-Ld ll.. Hl, (Se 13 de ~ de l96SI; a:tlao
2" da Lef. n. S."rot (III), dtt 'I' 4e outubro de 1Wl1: e Ltd 11. e.21S2 (''). c1e
18 do- QOTem;bro de 197S.I

B~~~~~N~:.a:p~de~:

1980: ~ ·4-; a:ttao r: arti&'o r: artt&o ta: art1co 21: art1r0 zz: artfiO 23;
art1ao 25; artlao 28; arti&O 21; artfco 39; :111c1so1; m e VII o 11 1• o2" ao arttco 48;
artlao tt; paricrato 1lmco do art110 !10; artla'o 51; art1&o 52; arti&'O SG; utlco 13:
al1noa -cb», do ~ ~. do artfco 6fo; art1co 85; .rtfao •• artico 93; art!ao
95; t 2" c1o 11rt1co 103; utsco 1(115: lndlo m do art.!&o 111: artiJO 115; IDcbo& I. II
e~ v ao art1&o 124; utlCO 131; art110 133 e artiao tU.
Art. to
do UI do acoÃO 4o USO, .a ~ ret'erldo5,

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

................_.........................._................... .
hajam otltrado no B:uU atJI§ 20 de qosto do 1980.
O~-~-

o o

O~-

o o M O 0.0 O o o o o o o o o ' o 0 < ' o ' o O oo ' - ' 00

o·--~--;,,.,'"-~

Art. 4" Acresoeate-ae k La.1 n. fl.815, de UI de &&"O#to de 198a, após o atual a.rtl.·
132, o ISeiUiDte artliO LK. ~ o atua1 e os subseqUentes:
..-Art. 134. Podclrá sor ~ pronsonamente. a al.tuaçio dori

da que t:ata o aztlro anterior.
I 1• Para 011 fina eleito artizo, fica izlst1tu1do DO" Minist.!rfo ela
.JUSUça o redstro proNórlO de atranceho1 2" 0, reg:lstto de QUI! trata O pari;nt'O ~ 1mpllcará Da.
expec11çio dei Côdula ele ~. que permitirá ao e:rt.razlieiro em
sttim;io 1lcpl o aercldo dl!l at1'riclac18 ~ e a livre locomoçio
1
120

:r

O J)Gd1do do

nctstro pro-risórlo dnerj. aer !dto no P1'UO

(cento e -nntfll diu, a contar da. dAt& da pubUt:açlo desta Lei.
f ·t• A petlçlo, em formalúio próprio, seri. dll1dda ao órzio

de-

;

ttzo 81; art1iO 83;

~ ll.Oil artli:~» 2' et ~
~
VI do artfco -68 IIN I 1•;
11(]; 1DdSt:t II do l.l"ttii Tr; I 2" d.o ar-

m -

oert.1dlo do rez~.atro de nasdmento ou caa.zntl:llto;
qualquer outro doeume:Dto ldOooo quo pm:nlta .. .Admln1straçlio conferir C5 da.dol; de QUIJ1f1ca.çlo do ~-

IV -

~ de C>Utortzsçl.o para !nndon·m~to dCt sociedad.c-: CrS
2.000,00 (dois mil c:rw:eiros).~-

. Art. 11. 0 Po<1er Exeeuti"''' fari I"epUbl1car DO ~ ot1c:1ÜJ> O tezto d..a Lei
6.815, de 19 c1e qosto de 1980, c:om as modWcaÇ6es 1Dtroduztdu por esta Lei.
Art. 12. Esta_ ~ ~
'rizOr na data de sua publleaçlo:
Art. U. ae.opm-se as d!IP"S'9"a em ecatdrfo.
Joio ll1(uelreclo - Preafda:nte da Rtlpt1b11ca.
Illrahlm Al)l-Aekd.

à-

REPUBUCAÇ.X.O DA LEJ N, tU15, DE 19 DE AGOSTO DE 1910. DETERMINADA
PELO AKI'IGO 11 DA LEI N. $.961, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1.911

Detb.e

&

LEI N. UlS - DE UI DE ACOSTO DE UleO
dtuçlo jUt{tUca do ~ ae BzuU. cria e Co.elho
Naclaaal de ImJcra.çio. e di OC&trM peerid.fDdA.

o

Presidente da Bepdtii1ca.
l
Fll:O u.bor Q.UCt o concruso N~ clocret& a- IIN :sandoao a ~te Ld.:
Art. 1~ Em tempo do pu. qualquer est:ran&dro podcri, ut1st'e1tas. a: condiçOes desta Lei, eatrar e pennat~eeer no Brasil e dele u.ir, ~ ca inO!!-

1 s• o ~ protUcSrio o a C6c1ula c1o ~~ de que trata
eSte a.rtiio. terio prazo de TSlid.ade 411 2 (<lol$} anos lmprcfl'Oi:d,Tel:s.

ttroLOI
D&AArt.. 2" Na apUcaçio de;,ta Lei atende:r·IN precipuamente .. Se(urmça Nadonal. k o~ tnstitudonal. ao. II:Itereasea poli~. sódo-cconOmlcos e Ctllt;u.
DJs do B:uU, bom aa.1m k dCtte:aa do uabalhaclor DAC!onal..
Art.. 3" A ~ elo 'risto, a aua pronop.ç:io ou. tn.n.fOl'lllSÇio I1carf.o
oempr8 ccmdidoaaclu ~ DadoD.aU.

'l'I'I'tii.O II
Da Admla:io,. Entnda e ImpcdfuleldO

:0. (

~o ~to.

e

""""""""""'do

de Polida Pedaral pais prd%1mo elo 'dclmfcW.o d.o .b:zt&ressado, J:c:Jtrulda com um dos .eculntel docwDento3:
I - cópia aut.tm:1ca do puaporta ou c1oeu!:De:Dto equivalente:
II - oertk!lo fc:modda pela zep1
"çlo d1plomátk:a ou <lOMU·
~~:d~ de que se.J~ nadoaal o ~. ateat&Ddo a sua nado-

Depart:utae:clO

res::salvado, o disposto no

m a

artl(o
pa:ácra!o 1lD1co elo a:t1(0 95; artlro 100; artliC 112:
~ 11': &rtJzo 118; puácrato Wl!co do arti&O 11'1; art110 121; tDc::fso. IV. VIII,
X,.' XI, XIV 111 :XV do a:tf&O 12-l e aeu ~ Unl.co: e art110 12'1; baD como a
Tabel& de EmaWmeatoa e Tuas. q,ae c:orapOo ;, ADezO.
Art. 10. lDclUa-se no 1neúo II da ~ a que se retere o artlco 130. &pó$ o
pedido d.G ratabelcdmento elo ~ tcznpOrário ou pcnnaaentc, o ~:

e=~

DO Territd:r10 N&donal.

, em faoc 4o

data Lei: art1io
I 1• do art:i&o 58;

••••••••••~•••'••••••••••••••••••v.••••••••«••••l•••••••'

Alt,l33,

I - .,,oo;·~·--········-··········-····-

o o o o o o o o o o O O

cArt.. 1-w. Esta Lof. Ctltrari em Tlaor na data dlt .ua pul;lllcaçio.
Art.. 1,1, ~ u ~em CIOiltrino, ~
o Decreto-Lei. 11. 4(18 (4), do " clo maio t1e 1938; att1(0 611 do Deaeto-r.t
:n. 3SIS (S), CS. 3 de outui:lro de 1911; :Doc:l'eto-Lel p,. 5.1(]1 ('}, de l'l' c1e

da-

.. P~ multa de 10 (dez> yezes o Maior Valor de" Re'e~ncia. por
es~~P(), além ela l:'e!P"'!!sebfl!dsde pelas ~ eom a retir.u:!1
deste do Territdrlo- Nael.onal..

para

Art. 1!5'" Acre:sc:ectem·ae t' Lei n. 6..815, de 19 de acosto de 1900, os ~tes
~. numeradoa eomo 138 et 139~

• •••••••••••••••••••••• -~ ••••••••••• -~· ••••••••••••••••••

VI - t:al:l#pOrt:lr pua o Brufi M~ que esteja
C'l.......,t.çlo mn ordem:

ro3DlmleJ:aC1c

cArt. 131'. AOS proce:s:sos em curso no MlDistérlo da .Justiça. ll&
data. da pu~ desta Lei, apllcar·M-11. o disposto no Dect'et.o-Lei n.
9U (Z), de 13 de outubro de 1969. e co seu Recul&mento, Decreto n.
66'.63:9 (l), de 11 de junho de 19"10.
~o lln.lco. O d1.spo5to ceste-~ ni.o se apllc:a aos processos de nsturalizz.Çl.o, 110bn1 os quab 1JJ.ddiJ:'I.o, desde loso, u nor-

""""..,...,..
Art. 1.2$.

.

f 7" O Mlntstro da. .JUlltiÇa ln:ltituiB modelo apec:Ul da C«<.ula
·de Idectld.ld.o de que trata este artla;OJ

····-;.;.:·~~:·I;~~-~-;;--:~~-~;-~·~·;;,;·J~
ção, se~ eh. a.rqul:nd& ao órPo competente do llúUstA!rlo da Jl1:$tiça,
quct emitirá ~ felativo a cada naturallzando, o qu.l ·seri 110lenemente ectre(ue, na forma :flxacla em ~to. pelo Juiz fe.
dera! da dda4e onc!e t.ecba dom1dl1o o ~t 1• ODc1c :twu.er maia do um. Juiz federal. a en.trep JCri feita
pe!o da Pnme1n. vara.
t 2" Quando aio botmar .:rua fedarzl m. eidacSe cm que tt"n:=J:"'m
domic:llio os iD.tercaaados,. a II!:DU'qa Rri. feSta atn.v~ do Jtili:: orlilil4rio da c::oma.n::a o, aa .ua &.lta, pelo c1& eomarca maia próxima.
f 30 ,._ D&tural1zaçlo f1cad. sem efeito ae o oert.Wc:ado nlo for
solldtado pelo na~ uo pruo do 12 (dozllt) meses eontacbl da
data de publlcaçl.o do ato. Alw mothto de !o~ maior, ~te

00711
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A:rL 4• MJ estraz1plro qu. pretencts entrar :t:10 Tezrit.ório N~onal poderá .ser
coceedldo mto:
·
I - do transito;
II - do turista;

m - temportrto;

v-

~ consular

do co.rtes1a;

, VI -

Df1c1al;

o

VII-dt~.

Pari;rafO llnieo. O mto li ll::ldiv1dUal e ~ eonoess1o poderi esteodeMo a
dependet:ltes lepB. o~ o dilpoatO DO 1rt110 1".
Art. ~ serto ~em ~to 01 requ1sltos para a obteDçlo dos Tistoe
de ectrada pnmstos nesta 1eL
Art. 6" A posse ou a propriedade de bens no BrasU nlo contere ao esuan;etro o direito de obter '!'isto ci& qUIJquor natul."eU. ou autorb:açio de ~ia
no Território Naciocal.
Art. 1" mo se concc<!erá 'listo ao estnnzetro:
I - menor de 18 (dezoito) atWS,. ctesacom.panhado elo respo%1S&m lepl ou sem
a sua antorizn.çAo expressa;
n - considerado QOd.vo -. ordem pt\bllc:& ou aoa ll:rt.eresses oacionals:
m - anterlonnenta eçuho do País, .salvo se a a:pUlsio UYer :dclo revopda;
IV - copdenad.o ou prcce:s3ado cm outro pafs por crime doloso, passhd de
extrlld1ç00 !leiUDdo • lei brasileira; ou
v - que nio $ZUS!aç& as c:oncuç&:s do sat1de estabelcddas pelo Mtnist&io ela

""""'·.u-L""ao

O riste de trt:Js1to podeft aer ~do ao estra.nadro quo, pua
atin!rir o pab de destino, tenha de eo.trar em Terrltólio Nadoaal.
f t• O mto de trlnslto 4 rilldo par.:~. uma estada de at6 10 (da:) c11u JmprorroPveiS e uma só cntra4a.
f 2"' Nlo se e:r:fairi. -.isto de trAnsito ao c:stranrelro em 'riqem contioua. que
só a interrompa pua aea1as obtiptóxiu elo meio do tramparto utWZiado.
Art. 9" O vi:lto de turbta. podori. ser coneedjdo ao estranedl'O que vech& ao
Brasil em eariter recreativo ou do '1'1s1ta. usim c:oostderado aquele quo tlio tecbs
.tinal.tcW1o: iln!i7Stórta,. nem 1ntuito de exerddo elo attria&ae rem~
,
Art. 10. Põeled ser dispensada a ~ do ...w.o, pnmsta no arttco anterior, ao turista naetoD&l de pall que ~ ao bru11eiro 1dectieo trata=atto.
Par&çato único. A rcdproc:kiado preY1sta DeSte ~ aed,. em todos os casos.
esbbelectc1a medlantct act~rtla lnternadonal. que ~ o prazo de estada d.o
turista fizado cesta Lei.
Art. lL A empresa tr&n$p0rt&dora dMerá 'ftlrWar, por Oc:u1lo do embarque,
no exterior, a docw:ne:lltaçlo exi~ IJmdo t'e$p()llSá'nl. no caao da lne;ularldadct
apurada no momento & entrada,. pela :Wcla ao dtraD&eszo. sem praJU!zo do dlspw;to no artiro 125, Jte%Il VI.
Art. 12. o pruo elo ~da do tur1sta. sen de ahl90 (DOTeDta) dias.
Parqrafo lln!co. O prazo po4eri. lel" reáuúdo, em. cada. easa, a Critério do
MJ.c1stél'io da Justiça..
Art. l:l.. O 'listo temporirio podert. ser eoncedido ao ~ qwr pretmd&
vir ao BnWl!
I - em 'riaaem cultura! ou em mialo do estud.a;s;
n - em vtapm. do ~011:;

m - na eoodlçlo de artll!.ta 011 daport1$t&;
na =diçlo de estuc!ante;
V - na coDd!~ de cle.a.t.l5ta,. prOressor, ~ ou pl"'l!1UJonal ele outra catetorl&. sob ~ de contrato ou a serriço do Governo Brasllclro;
VI - na. condiçlo de: com:spoodento do Jornal,. nrrist:a. :nkUo, televisio ou
adllda .o.otlcioA ~ c
VII -na. ~ da ministro d& ~ ~ ou membro de Instituto
do vida ~ c da eoDV'CPÇlo ou orc!em rd1zfosa.
·
Art. lf. O pruo da estada DO srun.: nos euos c1a. Jtoas II e m do artiCO
13, seri. de &t6 90 (~ta) d1u. no caso c1o Item vn. de até 1 (um) :mo, e. nos
dem&!s. salYO o disposto .o.o ~ Wlico deste artJao. o coztcç deat.o ii; duraçlo da tnis.sio, do contrato, ou da prata.çGo do sonlços, C0111prcrnda perante a
IV -

*lttortdade =-lar, ob3erva® o c1laposklo

lqlalaçio tnWalh1stL
IV do arU&o 13 o prazo seri do
A&

Pari;raro lln!eo. No CQO do ttem
~ 1 (um)
ano, prorrod,'lcl, quando ror o cuo, me41ante pron. do aproTOitameoto esco1Dr e
da matricula..
Art. 15. Ao estrm:lceiro referido no item In cu V do artigo 13 :só se concederá o visto se satl$!1%er u ~ espeeiais estabeleeida pelo COnselho Nacional de I:nlgraç3o e f:o1: parto em contrato de trabalho, v\sa.c1o pelo Mi.o.is~no do
Trabalho, salvo no caso de comprovada prest.aÇlo de serviço ao Governo Br!W.·

letrc:..

$e

Art. 16. O visto penn.ane~ poderio
!i:car de!lnitlvamento no Brasil.

--

Art. 18. A eoncesslco do- visto pen:naru!lnte poderi !lear eondiclonad:a, por pra.
:ro não-superior a 5 (cfneo) aoos, ao <m:~:clcio do atlvidadc certa e~ à fixação (tCl
região determinada do Terrtt6no NaciOnal.
Art. 19. O Mlnist~o du Relações Extortores dlt!lnil'6- oa casos de conces.são,
p~onop.;iio ou d!spe.o.sa d05 v!:stos dlplomátioos. o!ldal e de cortesia.

Pela eoncesslo do visto cobrar-se-lo emo-lumentos c::o~. ressal-

,.._

CAPm!LOII

Art. 22. A entrada no 'I'enitório N.c:1oDal !ar-sH. so~ ~ loeab onde
~
~;'rJàO"çlo dos 6r;los competml.ta elo& Ministértos da &ulde-, da Justiça

~:o~o:c;,::~O:n=:'"~.J=

QUIII llio attvor presento por oeaao da .safda c!o melo de tnnsporte, bem eomo
pela nrtirada da. memws elo Tc:tt:lt6no Nadaaal.
·
Art. 21. Nmlhum ~ proceclente do exterior ~ ~ do lacal do entrada e lmpeçio sem qM~ o seu ~ da -natem o o cartAo de entrada e :Wda l:S,Jat.o. sido Tissd.oa pelo órzi,o c::om.pe;tea.to do J4lnlsUr1o eis .Just.içL

:s=-=

kt6~:.1=~w::
:=:~
:~~= =T~:
ritório Nacional na concllçlo de turtsta ou em trln$ito.
CAP1TCLOm
DÕ lmpedlmeato

Art.. 28. O visto conccd1do pela autoridade consular eo~ mera expecta.
t1vt: de- dln:lto, podendo a entrad&, a estada ou o regl.stro dO> ~ ser ob$.
tado ocorreodo qualquer elos casos do artllfO 7"', ou a lcconveniência de sua presença llO Tettltórlo Nactocal,. a cri.Urto do !41cistdrio da Justiça..
f 1• O ~ que se t1ver retirado do Pab sem recolher & multa derid.a.
em virtude cle$t& Lei. llAo poderll. ree:c.trar :sem e!etuar o seu pagamento, acrescido
do corrowia ~
f 2" O :lmpcd:l.mento dlt qualquer elos lntccrtmtes da !aitlfUa pode'r.\ estender·
& todo o crupe !amillar.
Art. 27. A empre:~a tnul$p0rtador& re$pODClO, & ctualquer tempo, pela :saíc!a do
clandest!Do e do 1mped.tdo.
da stJda do ltnpedjdo ou do clande:stino,
sua entnde. cond.idormi. 1Ill:d.l:l.nte termo
te da empre:sa tn.n.sportador.t., qua
de esbu1& c o local em que deVa per·
m=e<:"er o
do, ficando o
CWitodiado pelo pra::o máximo de 30
ttrlnta) c11as, pron'QP~ por iC\W perlodo,
.

se

=m
Da ~ de Asllade
Art 28. O e:stranplro admitido :no Temtórlo Nacional na eoDdlçli.O de asila® polftlco f1c:ad
a1dm do. de9ere$ que lhe forem 1mpo$to:s pelo Direito
:rntcrnadonal,. & cumprir u ~nç&s d& J.ep:slaçlo v:l.p:;~.te e- u que o Govor=o
Bruileiro lbo fb:ar.

Stljeito,

Art. 29. _O asilado ~ p<.'lderi U1r do Pais sem prnta autortzaçli.o çlo Governo Brasileiti).
~o llnlco. A l.no'bsl:ntancm do dispcr.!lto neno ~ 1mportará. na renWlcia w a&lo o 1mpec11r;t o re!ngres:lo nessa condlçlo.
1

-

~~etoief:~~s~=~s:;:~Í~c;as~ =~':'i:f~~~:

Art. 20.

Art. 21. Ao :aatural de paá Umltrofo,. c!omlcillado em clc!ac!o couurua ao Terrttmio Nado.o.al. respeitados tt1 interessGa da ~ nac:iCD:lal..poder-se-IL per.
mitlr a entrada DOI murdcfp!oa fronteiriçoa a seu :respcetlvo pa!s,. desde que apresente pr-ena ele lclentklado,
f 1• Ao estranaeiro. ref·!rldo Dlllto artJco, quo ~ tl2l:rCet' atlridado
remunerada ou treqllimtar ....•a'belectmento do tms1no naqueles murdcipios,. será
tomeddo doeumetlto GSpeda/. que o Sdlnt1f1quo o can.cte:ize a sua ~. o.
airlda. Cart:efra de Trabaibo e P1'e'ridaDda SOdal, qu:anc~o ror o duo.
f 2" Os c1oc:umento& referidoa ao ~o amertor mo con!erem o 41:-efto
~ realcSbda .o.o Bna:1l. nem ~ o afut:ametlto dos lim:Lta terrttol1ais da-

Tm1LO IV

:ser cor~cedid.o ao ~ que pretenda.

~o lln!co. A ~ objetiva.r4, prtmon1!3lmente, proplc:iar mJo.d•
obra espee1ali%ac1s. ao:~ rirlos sctores da ecoootn1& nacional,. visandO à Pol1tica. Nacional de Dcsea.volvimento en1 todos os sous aspeetos o. em espedal, ao aumellto
c:la proclutivldadc, à 4$Slmilsçio de ucnoloiia c .IL eapt:açio d!l recursos para set.ore:s
1:$pec!!lcos.
Art. l'l'. Para obter visto pe:ma:11mto o estnnidre dc'ftlri satl.sfazer, al~m dos

vados:

I - 0:5 ~dO$ por ac:ordos que CODCedam cra~;
II - os vatos de cartela,. o!Jdal cu d1p~t:1eo;
III - os ristes do trAn:dto, temporirio ou de t:u:rbt.. :sct ~ a titulares
de pusaporte dlplom4t1co ou elo aeniço.
.~
.,.

Pa:Qrafo Ü1l1CO. A nlldac!e pua a utii1zac;;lo dot qualquer dos v1stos 6 de- 90
(noftt:ltaJ dias. coat:r.do$ da. data do 5U&- coneesslo, pode:oc1o ser prorropda pela
uma s6 wes, por 1auaJ, pru.o, eobn.ndo-so- oa emolw:nentos do-

peraanenti;

IV -

Agosto de !996

Do~esuuAI~

Do-

CAP1TllLO I

Ali. 30. o ~ admitl:do na condlçio- de perma:oonte, de temporárÍo
<artlco 13, Itens I, c de IV • VIU, ou o:1e asll&do d obriS:Iildo. & registrar- no MJ..
~no d& Jw:t!ca. dentro dO$ 30 (trinta) cU.as seguilltes ~ entrad.a ou à concessão

,...,....,tans.

do u11o e " idmltW.ca.r-se pelo mtema. d&tll~lco. ob:serVad.u

=

dlspcs~

Art. 31. O nom.o o a caclonalidado do e:rtrltniOlro, Pllr1l o efeito de reglst~o,
:sedo 0$ constantM do docUmento c1e TilLee:IDArt. 32. O titular de risto diplom.d.tk:O, otleial ou de cortes.13., acr«Utado junto
ao Cevemo Bra.sile1ro ou cuJo prazo prevtsto de estada no Pais seja superior a 90
!llovellta) dia$, deveri. prov:ldendlilr 11e11 res;t.stro no MinisUrio das Rela.ç~ E::rl&

riore:s.
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Parácrafo llrlicO. O estn.ne"elro titular <le passaporte de serviço, oUdal ou cU.
piomd.tlco, que haja entrado no Br&$.1.1 ao amparo de acord.o de cllipensa ele visto.

=

cleverá, ~- procOOer ao re~P!stro mencionado neste- artia:o sempre que
estada .co BrasU deva ser superior a 90 (DOYeD.ta) diU.
Art. 33. M esua..ne;elro ~t:ado será tomecido doetmle~ de 1d.cnt1d.a.cle.
'PI.nlzra!o ll:üco. A emi:SS4o ele documento ~ :tdentid.acle, salvo ~ casos <le
asuo.clcJ. ou de titular ele visto de oortesla, oUcl.al ou cliplomát!co, estlf. sujeita ao
papmento da. t.ua prevista t!a Tabela de que trata o artigo 131.

CAP!'I'tJLO II
D:t. Prurropçio elo f'lUo de EsWa

Art. 34. M:J ~ que tenha entnado na condiçio de turista. tempor.t.rto
ou uilaclo c AO$ titulares de vl.sto de cortesia, o!idAl ou cUplomátl.co, podent. ser
cocced.\cla a prorropçlo do pruo d.e estada ao Brasil.
Art. 35. A prorropçlo do Pr&UI d.e e:stacl& do turista nlo exeederi a 90 <aoYe:cta) dias, pod.elldo zer eanoelada a ~rio c1c Ministério da JustiÇa.
Art. 36. A pt'Ol'l"QPÇiQ do pruo de- estada elo tituLar do visto telnPQl:"ãtio, de
que tn.ta o :Item VII elo art:\110 13, elo excederá a 1 (Wll) ano.

=

m

f 1• Ao t:1.tuJu elo Y1sto temparáric! pnmsto no lteal VII elo artfiO 13 a6 poaer
a tn.nllonnaçio, apóa o pruo clG 2 Cclofs) &DOS cie :resicl!ndll.

dert
,.,
..... CODOOd1da

f 2" Na transl'onnsçlo do '11sto J!Oder'. ap11caMe o~ no.utt;o 18.
as. 1: Yecla4a a Jepllmçlo ela estad& do ~ e de trrerular. e a
~o~.~~:;, :S~ ele td.nslto, de turista.~ (arti·

.ut.

Art. :!Iii. Õ titular ele ,-isto diptomttk:o ou oDdll poderá obter tn.nsformaçiO
Cart.i&O 13, :Itens I a VIl ou para pcrminente (..rti&O
lfl). ~ o ~ du BeJaç6cs E%t~Tioré&. e utlsfeitu as ~ pro'11atu DOit& Lsi e DO NU ~, ' ~ 1lllioo. A t.n.u!o~ do Yilto ot1dll ou dl.plomttieo em telz!POrúto ou permane:nt;e tmportart na casaçlo de todas u pre:ropt:IYU, prt~
e fr'll1mlde1er deCOrrente& dsque1es 'fistol,

aeae.. ~ para ~

Art. 10. A aolidtaçt.o da tr&nllformeçl.o de -n.to elo impede a apllce.çio do
d1spoGo DO artfaO 57, se ti ~ ultrapassar o pruo lepl de estada no Ter-

ritório Nedonal.

~o Wllco. Do~ que d.eMPl' a ~ do 'risto, c:aberi.
pedido de~ oa fonnA ddlnlc1a em~
Art. 41. A trens!o:nnaçlo de Yiato1: de que tratem os artfll')& 3'l' c 39 ficarli IOil1
efeito, .., liio for ofetlW1o o ~ DO pruo de S10 ÚIQ'O'eDta) dlu, oontedos da
~ no cDtário Oflc:bb, c1o ~ elo ped14o.
Art. 42. o titular de qu&Ssquer csc. 'ristoa deOm4cl De. art1zo1 r, i", 10, 13
c 11 poderá ter c. mesmos transtormsdos pata oUda1 ou dtplomát:teo.

=-rr<JLOIV
Art. n. O nome c1o estrenptro,

de A:!Seatammtos

constan~

c1c

rec:1stro

(uti;O 30), poderi. ser

alterado:

I - &e est1~r compronc1amente GJTadO;
II - ae tiver .sentido pejoratiro ou expuser o titular 10 ricUc:ulo; ou
m - :se cor de pronundaç:lo o oompreeêslo c11!fc:eb; c puder ser trac1ut1clo ou
aclaptado à prosódiA da liilaua portu(uesa.
I l" O pedido de llltereçio de nome cleYem ser illstrufdo cam a ~taçlo
preY:Ista em Rqulamtnto e ará sempre obJeto de !.nTCSUp.ç.i.o .obre o comporta·
mento 4o requenmtc.
_
I '2" OS e = mateMil no reztstro aerlo corrt&idos ele Õtldo.
I 3" A alteraçlo decorrente de desquite ou di't'órcio Obtfclo em pa!s estnnckpenderi. de Mmolop.çlo, ao Brui1. da sentenÇa :respeetin..

cefro

co::! ~~~~~ ~~~~ :1r=t:;:=~e.tren~al:o

cocstan,.«.
Art.

<a.rti&O 20).

.

~o Wl!co. As eotid.adel, • qm1 .e refere esta ert1r0. rematerlo ao J.U.
nlstllrlo ela Justiça. que dará co~to ao ~ do Trabalho, quando for
o cuo, os dados c1e 1dentU1c:l.ç:lo do ~ell'o edmitld.o ou toatncu1&do • comunieulo, à medicla que oconu, o tl!rm:IDO do c:cotrato do trabelbo, sua .raddo ou
prorropçGo, bem oolllO a .uapens1o ou cancownento da matrtcuia • a coacludo

doo=.

ÇAPtTULO VI
Do C*_,..,_to e do Restabdcc:l:meDto do
Art. 49.

I -

o

~

~

terá o :resiStrO cancelaclo:

H obti...er natura.1b:sçio brasUeil'a;
:lUa ezpul.do;

n - se Uver deeret&da

III - se ~ a saida do Território Nacional em e:ariter definf.t1TO, :renuncllmd.o, expressnmtllte, ao direito <lei reto:r:co previsto oo llrtlco 51;
permaaecer atl!leate do Brasil por prazo ll'llperior eo prensto DO

R ooorTer a ttans!Órmaçlo de 1'isto de qUI!I trata o ertf&o 42::
VI - ~ houYer tran:s~ do arti&'O lS. artf&o 3'1, f :2", ou 99 a 101; e
~N-;d~cal.tempon.rto ou UUacto, JIO térm1!lO elo p:ruo ckt sua estada DO Ter--

V-

Art. 31. O titular do 'ris~ ckl que trata o ~ 13, itens V e VU, poded. obter
tri.ZlJformaçlo do me.mo para ~ (ctf&O 16), u.till!eitu u QX1cUç6es
pnmstu nesta. Ld. e DO seu. ReiiUlamcntO.

~

Mlnlstdrlo da Justiça, quando requbitado., oa dacloa ele tdee.t:WcSçio do~
ac!rnitido na coccl1çlo c1c h&pede, loeúúio, sub1ocaU:do ou mon.dor.
Art. 48. Salvo o d1s'oo5to oo I 1• do ard&:o :ZI, a adrn1saio do estre.npiro a
urrlco c1e enticla<1o ptlbl1ca ou 'Drivad.a, ou a matricula e:m. est&bclednlento de ensino ele qualquer çau, :IÓ ~ e!etivari. ao o mcsn:10 estiveJ:" de't'fdemcato ~

arui: sl; a

Da Traastomuçlo dos Vbtoa:

Da

00713

COmpet.e ao M!.nlstro da JustiÇa autor1Dr a alteraçlo de uaentatcentol
do reeiSUO de" e:s~.

CAP!"1'tJU:t v
Da AtuaUz:eçlo do JtecWtro

· Art. ts. A Junta Comcrdsl, ao reztstru tlrmS
que ~ ~.
remeten. ao Ministetio da Justlç:l. os clec1ol de ld.entweaçlo do ~ e os
do seu documento de :ldentidacle em.IUclo llO Brasil.

ckt

~ únlca. 'l'mWic!.o-R de ~ anOmma. a provkt6nd& éi obrtp.
tdria em relaclo ao ~ que f1cttn1 na. eoncl1çio de ~. ~te.
diretar ou adonistp,()Ont:ro~Ol'.
Art. ~ Os Ca:t6riol: de Re1rlstro Ciril remeteria, memalmente, ao lollmsb!rio
da Juatiç:a cópia elos ~ de euamcmto e de óbito de ~.Art. 4'l'. O estabclcetn1ento hoteloiro, a emurea lmobW«rta. o Jll'OMieWio,
I~r. subloeedOl' ou 1oeUárto do 1móYd o o llincl!<:o 4e odWd.o reme~ ao

f t• O reitstro poderá aer n:stabelecicl.o, DO& ce- do :Item I on II. ae casada a causa elo cence"•m...,to, e. na. demais c:uoa, se o ~ reto.ma.r ao
Território Nacional com 1'istO ele quc tnta o arUso 13 ou 11. ou obt:ITtl:r a t:r&Dsformaçie prevista ao arUco 311.
I 2" 0cotn2lclo a b:lpótese preT1ata DO item m 4dte ~. O ~

~m:~:~~r:~do~~~tic:ledc pua estranp1ro

c dcl.Dr

Se da :soUdtaçlo do que trata o Item m deste art\.iO resultar J3enç1a ~
~~~rilos~elo ftliatro ~ aempnt, da ....
I 3"

"m"CIOV

Da Salda e do Retome
Art. 50. Nlo R ezidri 't'.lsto de se!da do est:aDtdro qDO' pretmdo:r 'a!r do
Ten1t6rlo Naciollll.
·
I 1• o J4!.n1stro da J'ustk:a pocle:«. a qu~tquer tcapo, e:stal)elocer a IIIXfdDcfa
do 'rilto de aafda. quando :ue. tis ~ !.nteroa acooselbanlal a mo&c1a.
I 2- Na hipótese elo ~o tulterior, o ato qae osta.belooer a ~
c:1fspom sobre o prazo do ~ do .uto e u ~para. a ma ecooealo.
I 3"· 0 ui1ado ~ Obllm'ftr o dispolto z:o artigO 2i.
Art. 51. o e:strenptro reciJ;t:rado como~. qu N euscntar do BruU.
~ ~ ~~ do 'riato . . o tira" claltro de 2 (4ois) &DOS.
Puq:reto llnleo. A proya da data da se1da. p:;ra os nns date 'u;~co. far.u4.
pela aaotac;io ~pelo órrlo competaate do K1DiiUrlo d& .1tlaUça. DO ~
:,:-.,..~do ~.DO ~Gal. quo O meaDO ~ O Tmritórtc

.ut.. S2. O ~ ftl:\st:r&do como~ Cf\M' • ausept:u do BruU.
podem roer-r lncfAJ:
1 . !D.te de IIOfO 'filtO, - o fizer dectzo do p:u:) do
ftlldado ele aua eatada. oo 'l'enit6r1o NadoGIL
.
A:t.. 53. o ~ tttulat ckl 'risto ~ da tur1sta. qDill . . aueemat" do
BJad. pocSon. recr-r lDdt~
rt= do DOYO ..tsto, • o u.r 4entM 4o
ptu0 do est:ada. oo Tttnttório Nac::io~W. CDdo .:o 'fisto.

·=··

T1"1"t!LOVI
~ DocametrCo de 'VIa(ml . . ._DtnacdrG
~- M. Slo doa•!M"'tos de

napm o peu:çortepua. ~e o~

~ 11nSco. 0a cloo!!D.....tM

IU1:fio

ckr quo trata .te
do 61 proprlodade
~ Unllo, cabOado a MUS ti.~ a poue d1rete. • o uao rep1a.r.
Art. 511. Po1eri 1M' CODCI!Id1dO puaporio pua ~:
I - ao B:uD:
a) ao ~ e ao da "OI'dom'fd·d• fa4ef1nJ4a;

bl a udotW de pais que elo teaha ~~ &plomiUea ou comu1ar ao
Bms:ll. nem ~ <le outro pai:! eac:arrcpc:~o de proted-to;
c) a asilado ou a ret:u&fado, como tal admidclo DO Bl'asll.

dfdoi~ ~~ n0o~r,~ ~

3: ~ braslletnl que haja per·

Parágrafo únleo. A concesdo de ~. no caso de ~t:a cb,., do Item I.
deste artf&:o,, depe.cdml de prêria COl'l5Ult& ao M:l.ll1st6rto elas Relaç6es Exterfotocs.
Art. 56. O cl:ai$Sez.pauer~ poclert ser conoedldO, no Bru11 ou no etterior,
ao estral'J.&'e1:o portador de cl~ de 't'iacem ernltklo por Gon:mo l'J.io.~
cbed® pelo Governo BlUileiro, ou DJ.o.rillcto para o Bruil.
~o lln1co.

A COtiCit'S.SJo. no ctertor, de c1aissez.pa$:1Cn a ~
tempot'árto OU asilado, depender'- ele aU•

~c~~ :~~~::

00714

ANAIS DO SENADO fEDERAL

Tmn:.o VII

PariJn.fo 'l!ntco. ~ qualqwrr du no:mu f1Dd.u da .::onformidade
.com o diSposto ZIISt:e art1;D Dtl De SO('Ufnte. o M1Jlisb:o da Justiça,. • qualquer tem-

Dal><poArt. 57. Nos caso. de entnda ou IMtada ~ do estratl(eiro, se este n1o
10 :atirar ~ elo Terr1td:io -Nactcmal no prazo ffD.do em. Re&Wameoto~ 10ft promc:rrida .ua deport&çlo.

I 1• Beri. l.nalmm:lte deportado o ~ que .lntr1nF o <l!spo.sto JJds
lll't;1fol. :l1,. I 2-, 3,. 37, I 2", lllí a 101, lf I• ou 2"' do art1ZO 104. ou artiJo 105.
.

t

2" ~

mdo

qUe convm1M:Ito ao. intentuc. Dllc1ona1a,. a cleporta.çio ru.se-i
1 temente c1a !fzaçlo do pzuo do que tnt& O ce&pllb dut4 U'tiio.

Art. 5I. A deportaçlo coasfstid. na salda compulsória do estran&e~ro.
Paripafo 11nko. A ~ faNe4. pua O pala da Dadon"!1 •.,• Otl d&
prooadh:ld& do ~. ou pua outro quo consmu. «n reoeb6-lo.
A.rt. st. Nlo sendo apuraáa a r 'f vhflld•d• do tl'ansport&dor p4llas de$pe.
su com. a retltac1a do ~ acm PQdli:DdO eato ou te:c:etro por ela respoa.
cSor, Hl'lo

u mesma

~ pe1o

n.ouro

Nac:lcnaL

Art. eo. O ~ poderi .r dispeDudo de qua13quer ~ ~va
à entrada OU. estada imluhr DO B!Uf1 Otl !~ cujo ~ posa&
ditlcultar a~,
Art. 11. O ~. aaqiWlto elo u efetlTar a daport&çlo. podim. ur zo.
CXI!hido k Pl"i* por ordem. do K1nJstrO da Juat1ç:a. poJo pra:t0 da 60 (~

-.

=
_...
,_

a.

per'

Art.

Nlo soacSo ucqWYel a deportaçlo ou qtwXlo a~stUem. ind1doa #16'.km"'"':. 011 1J:t!SeMJ~ do ~•. ptOCIC'der-M-i à sua •·

a..
ao
.........._
Nlo

prcc:ode.ni

t. deportaçlo aa 1mpllcar em a:tradiçlo fJWfm1t!da

Art. K. O.deportado ãci J)O(kd ~ DO Território N&donal so rasardr o Toaouro Nadoml,. com. ~ mcmetária. dai deiPeaU eom a sua de!lO%"
~
efetuar, • ror o c::uo. o pqat~M~Cto da multa dov1c1a à 6poca. tamWm

-

Da-

tor

d~ pua fU&.lo, Dlo sendo acoosellâo'V'el a

C:) ~-à~ ou à men'"e'nd•· ou
d.) de:srespaltar proibiçlo capec!a1meDto prevista

em lel para estranpiro..
Art. 4S. Caber:i ~vamGn~te ao Presidente da Reptibllc::a resolver :tObro a
~ o a opo:ttU.01tkc!e da cxpulslo ou de sua reYOpç&o.
Parill'*fo lln!c:o. A mec!1da e:::tpU!s6ri& ou a sua reTOpçlo tar-se-l por decreto.
Art. 11. Deaclo que connn1eQ~ ao lnteresu naclocal, a upu1s1o do e:stranp:tro pod6d. etetlftl'..., a1nda que baja proc:euo ou tenha oc:orrtclo con.c1eDaçic.
Art. a. Oa ~ do ~ Ptiblk:o n:moteJto ao MfnJst&io da Justiça.
de ot:fdct. at4 30 {tr1nta) d1U aJ)6.: o trtml.to 013\ Julpdo, cópla Q sentençaocondoJUt.tck1& cS. ~ autcn' do crime doloso ou do qtWquer c:rlm~t eontr. a secu·
~ ~ a ordm:zt. poUUca ou aodal. a economi&. popular, a mo:alldado ou
a ...ws. ~ au1m ccmo c1a tollla de antoeoc1cm.te. penais c:on.stantell ®a auto..
Parúr&fo dD!co. O WiD1atro da .:ruat!ça. :teeebldox a. do;r.cumentos mCI:IciQca..
: : ,DlliiW
.
ut:ip), cletermtl:wi a ~ de !nqu\!!rtto ;-ra a espuJ.slo d.o e:st.ranArt. a. o lllnilltm da Ju.Uça. a ~ tempo, poden. c!et&rmlna:r a pns~o,
por 110 Cnow:nta) <Uu., dO ~ .tUbmeUd.O a proee:uo de cçuLsl.O e. par.a
o 1Dqu&1to ou ~ a execuçlo da medida, prorrop.la por ~

-~

Parqra1o llnieo. Em.

caso de IJ:ICid1da latorpoata Junto ao Poder Jucl1dãrlo

r:=--.~:~~:=~~~~=.~~
ddo dafln!ttla do 'I'rlblmal a que .Uvu aubmetido o feito.
A1t.. '10. COmpà ao !oCnlstro da Justiça. do of!do ou ac:olheodo ~Clldtaçl.o
~tada,.

prazo l1lo GI:O:

'(

...

Art.. 74. O UJnistro cfa .Justtça pode~ mod.ificar, do ofie1o ou a pedido. aa normas de ooaduta :lmpostu ao es~ o d.esircaz" outto luear pan a sua resf.

Art. 15. N.io se prcc:eden • ezpuia~o:
I - se implicar ext.nd1ç:lo inad.mltid& pela lei bruflefra; ou

n -

quaad.o o

es~

t1ver::

conJup: 1nUileiro do qual elo esteja d1vordad.o ou sepuad.o. de tato ou
c1.o direito, e desde que o casamento ~ slào eelobrnd.o hi mais de 5 <dneo>
•a)

tulOS; OU

'

b) CUho brastld.ro que. c:om~te. esteJa sob sua cuarda e dele d.-

J)IIDda economicamente.

I 1• Nlo eonstltuem. Impedimento -. ~o a atloção ou o n:<:ocMdme:n.to
do filho ln'Uileiro ~tes ao !ato QUiit a motivar.
f 2"' • Ventk::ados o aband.ono d.o fllbo. o dfvdrdo ou a sepuaçlo. d.e !ato ou
ele dlrelto, a expulslo poderi. efet!vu-se a qualquer tempo.

...,.._
Trl't!WIX

Art. 7C. A eJ:tn4içlo PQded. ser c:oaced1d& quando o Governo requerente so
!Wltlamellt&l' em Tratado. ou quando prometer ao Bn.sU a rec:!proc:lclade".
Art. 77. Nio .., ~ a e:ttracUçiO quando:
I - se tn.tar de braalleiro, salYO so a ai:JU1s1çiO dessa nadocalldad.e Yeri!fc:at.M
após o tato quo motlqr o pedido;
I I - o fsto que motbu o ped1do llio for c:oru1darado cr1zno DO Bns.IJ. ou no
Estado~tcl;

rn - o :ara.sn ror eotrpotonto. SCCUild.O :ruas leiS, para Jtllpr o <:ril:ne imputac!o
ao extraclitando;
'
IV - ~ loi bl'aSflt:ira Smpa.t ao crlmo- a pena clCJ prlsio fKtW ou lnfer.lor a
1 (um) =o;
V - o ertraditand.o o:stm:lr a respoiXfer a processo ou Jll houver .stclo co~
do ou ab;lolttclo DO BD!$11 p8Jo :mesmo fato em quo se !um!ar o pe<!l.do;. .
VI - oatiwr extinta a punibD!d.ad& pela presc:rtçlo .secundO a !e1 brasile1ra on

~ ~ ~~~~:,mver de ~llder, no Estado roquerenr.o, ~ran.te

Art. es. l!! pas.sfffi &.- expWslo o ~ que, dlt qualquer forma, atentar
contra a seaunnça n&é!onal, a ordem politic.s cm social. • ~ ou mo:.
lic!Ade Pllbllca e a economia popular, ou c:ujo ~eato o tome llOclvo à eon.
~o aos intetecse:. ~
~ tlnl.eo. ~ pusi\lel. tamb6m,. do apul.!l.o o ~Iro que:
a) prat1car fcau&t a fim de obter a sua eatnda ou ~Ilda ao Brasil;
b) baftUXIo entrado no Tenitdrio Nadonal com. fnfraçio à lei., dele nio se

~rruo qu& lha

~do estra.o;e~ro, ~o

a do Estado .requerente;
• VII - o !&to OOilltl.ttlfr crlmo poliUoo; •

T1T1lLO VIII

...,..

po, poder& cletom:d!:t&1' a prtda
<Sem a 110 (DOftlllta) dia&.

.

Padln!o 11nlco. 8empre que nlo for poa:[ftl, cleatro do prazo previsto ceste artf&o. ~a 1ckltktade do d8port.aDdo ou. obtor-se documev.to J1e. n.
cem ~ promarer a reUrsda. a prido podert ser p:onopcfa por laual p&
rlodo, azxso o _quaa aed. • PQR:o em Ubt:d.o40, apllcaDck>u o d!spo.sio no artJ..
Art..
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detamUDar & .tnatauraçiO do IDqu~rHo para & espul.s1o d.o e.tran-

.

Art. 'rl. Na. caso. ct. lntn.çlo contta a se;un.nça Il&dorlSl, a ordem poUUca
ou .ada! e a eoo.aom1a popu!sr, aa.1m como nos ~ c1e com6rdo. posse ou tac:l·
l!taçlo &t uao :lll4eY1do ele aub&tlnda ~to ou que det.ermil:l~J ~
USk:a ou~ ou de ~to l proib1çio 1 '•1 mente pnmsta em 1d para
~. o ~ ..n. .wnir1o • nlo ~ri o pra:o d.o lS {qUUwl) <Uu.,
deQtro do qual fica ~ ao expulJal::ldo o c11:mto elo deliiSL
Art. '12.. BlllYO U bfpót... pnm,.tu; DO arti(o IJltllrior, caberS ped1c1o de reoonaldora.çl.o DO pram d.e 10 Cde&>·diu. & contar da pubUcaçlo do <*:reta c1o e:zpuldo, DO :rD:Iá:io OOc:l:ab da Callo.
Art. 73. O ~. cuja prulo ~ :~e torno ~ ou que tenh4 o

=::=:r~ :gr!a.~:=:-m~~u::
,_,_
. =~i:.

o:a:".çJo ao Item VII D1o .lm.ped.i:ll "a ct:ad..l=n~~·nd.o o !ato cmada lei pma1 comw:o. ou
o er1mo comtDD,
deUto polttk:o, COilStf.tulr o Cato pr1ncipi.L
f 2" Caberi,. ezclul:lvamente,. ao sUpremo Trtbunal Federai, a &preciAçio do
~ d.a J:ctnçlo.
I 3" o SUpn!:rl:lo Tr1bwlal Pedenl pod.ert deixar do COn.sh1en.r cl'1mols polf.
I 1'" A

tttuir~ ~. ~

c:onexo ao
I

ttcos os atentados comra Cbe!es do Estado ou qua13quor IIIUtor:ldadcs, bem

U$lzn

:ri:
~·cu~~~=o~"::"r:aq~J:de~
politica ou
sodü.

Art. 11. Slo COIW.iç6ol para COnce:ssiO lia ~:
I - ter .s.1do o erimlr cometfclo no Território elo E.$tad.o r111qt1el'ento ou .$1!!rem
ap.UCilvds ao ~ u leis pen.;.1.s des;e Estado; o
II - o:z1stir sentonça !!nal c1.e prlnçio d.e liberdado, ou e:st:ar a prbio d.o extraditando autorizad.& por Juf%,. Tr.ibunal ou autorld.ad.c competente d.o E:stac!o requérel:lte, salvo o di.spolto z» artfao 82.
Art. '79. Quando mais ele um ~o requerer a extrlldtç!o dlr. mesma pessoa,
pelo mesmo !ato. ter& pre!e~ o pedido daquele ern cujo terf'ltórlo a. lntraçio
!oi cometida.
f 1• Trat.ando-&0 de erlmes dl'll!l':$0$, terlo preter!n.cla. suee:s:s.ivarnento:
I - o E.stad.o requerente em cuJo território haja siM eotn<!tido o crime mais
grave. sqt1lld.o a' lei brasileira;
II - o que em primeiro luillt' houver ped.ld.o 1. entrega d.o e:ztrad.itluld.o, s. a
~travlc!a&t d.os crimes !or ld.!ntic:a; o
III - o F;$tado d.e on:zem. ou. na sua falta, o domictllar do e:.;traditaruio, se os
pedidos toro:m. &mui~
f 2" No.t CMOS nlo-pni'Vistos dodd.irá sobre a prefer!neia o Governo Brasl-

'""'·

t 3'" Havendo tnr.ta.clo com llzum do:s. E:s~ :requerente$, prevalecer'io sua.s
prefertlxia d.e que trs.t.a csto artigo.
Art. ao. A extnd.içlo senl. requer1cla por Tia diplomitlca ou, nn. falta d.o aaen·
te d.iplomjtlco do Estado Qwt a :requerer, dlrctamcnto d.e Governo 11. Governo, devenclo o pedido ser frultruido com a cópia auunttea ou a ce.rtid.!o d.a sentença. condenatória,.· da d.o prontincla ou da que d.ocretar ;, prisão preventiva. pro!eri.d.a. por
Jut:: ou llUtoridad& competentc!l. Esso documento ou Qualquor outro que se Juntar
ao pedido eontenl. il1d1caç6es pn:lei.sas sobre- o local data. natureza o e1I"cun$1:1ncia1J:
d.o fato <:rimlno30o ldent1d.ado- d.o extrad.Itand.o, o, ainda,. cópia. do:s. t.exto3 tepb
sobre o cr:!mo, a pen& e sua I•E'O$Crlçio.
t 1• O enc;nnlnbemento do pocUdo por via d.tPlomãtlce. coatere 1Wf.-e1lUddlw!o

normas no que cli.s..SOrt1:n respeito à

aoa "'oc=nrronMs
t 2" Nlo baveacio: tratado que ~ cm contrllrlo, os d.ocumentoS lnd.l·
cactos neste &rtlltQ .serlo acompanhado:s. ct. ve~ o!~nto feita pe.ra o icUoma portu&"Uts no Estaclo req,uerente.
Art. lll. O Ministérlo das RoiaJ;6eill. Extert~ remeterá. o pe<:Ud.o ao Ministério da .Justiça. quo orden.arã a prJsiO do e:rtmd!tllndo coloamd.o-o b. dispo.siçA.o
d.o Supremo 'I'ribunal Federal.
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Art. 82. Em caso do ~da. PQ(lenl. ser ordenaóa .a prisi.o preventiva do
extraditando desde que P«Uda. em termos hábel:l, qualquer que seja o melo de
comunicnçio. J:lOl' autorlaade competente~, agenttt d,!plom:ático ou consular do' Esbldo requerente.
I l' O ped.Jdo, que cotl~ o crime c:onll!ltldo. deverá tunp..amentar·se em
.;entença CO!Iden&tó"-. auto do p:rislo em !la;nmte, zua.r:lcb4o de p'rl:oi.o, ou. ainda,
em !up. do iDd.leiac1o.
.
§ 2" Et'etlvad& a prislc-, o Estado roqUMt~:D.te c.Wve:râ !orma1i%i.r o pedido em
90 {DO\'ellta.) cUu, 111. OOil!ormJdado ® art1co 80.
t 3" A pmA.o OOlil base neste ~ n1o seri m.tUltU!.:a. além do pmzo re!erido
no pa.n1crato ~terlor, nem se admitirá llOVO pedido pelo =mo !ato .seiil que a
extl"8d1çio bsja ZJ1<1o forma.lm.ei1to requ.ertcla..

Art. 83. NenhUII!A extradição ~rã concedida sem pré'rlo pronunciamento do
Plezuirto elo Supremo Tribunal Fed.er.al 30bre $11& leplldacle e procedência. não
cnbendo recurso da decisão.
Art. 84. E!etlvada a prislo do extradi~ <ll.t'tllto 81), o pedldo será encaminhado- ao Supremo nibu.llal Federal.
Pnrngra.fo único. A prisio perduranl. aTAS o julgamecto !lnal elo Supremo Tribunal Fedeml. não .sendo admitida:! a liberdade vi~e!a. 11!- prlsW donW::War. nem
ap~r;ue.

Art. 85. Ao receber o ped.lc1o, o Relator de3!gnará dla e hora, para o interragatdrlo do extnditando a, eonfortne o caso, da.r-~ã euracior ou advogado, .se ni.o
o tiver, correncl9 do l.rlt.et'l'Optór:lo o prazo de 10 (de:l.) dias ~ a defesa.
§ 1• A defesa versará sobre a !dentldad.e da. pessoa reclamada, ctetcito de forma. dos documentos apre:sentnd.os ou ll~ d.a extnd.içio.

§ 2'- Não estando o processo devidamente instruido, o Tribunal, a n:quer:lmento d.o Pr<ll:urad.or-Ger.ll da RepUblica. poderá converter o julpmento em d.ill·
go!ncia para suprir a ralta no prazo improrroGável d.e 60 <ses.scnta) dias, decoi'Tid.os os quais o pcd.ido será jul~ inckpendenternente da cUlldnda.
§ :to O pu..zo re!er:!do no paniça:t'o anter:!or e:orren. da data da notWo:açl.o
que o Ministério das RelaÇOes Exter:!ores"fizer a Missio ·DlptomttU:a do Estado
requerente.
Art. 86. CClrn::ecllda a extrad.!çio, R!rá o !ato <X!municado atnlvés do Mlnis~l'io
d.:&:S Rel.açOe:s Exteriores • Missão DíplomâUea do Estado requerente que, no prazo
de 60 C.:ses:sentaJ dias dJ. (;Omunlcaçio, deverá retirar o extraciitando do Tcnitól'io
Nacional.
Art. 87. Se o Estado ~uerente nlo retirar o extraditando dO Território Nactocal no P= 4o :artlso anterior, será ele posto em llbel:dacle, sem prejui.zo
~ responder a processo de expulslo, se o moU1'0 ela. ext.t'acUçlo o ~mencl.ar.
Art. aa. Negada a extra<iiçio, n1o se adm:ltlrá novo ped.ido baseado no mesmo !ato.
Art. 89. Qua.nclo o.atrad.\tai:I.Cio e:stivt:r :sendo prooess:ad.o, ou tiver :s:ldo c:ondenado, no Bra.sU, por (;r:!me punivel com pena prin.tiva de Hbercl&de. a extradiçiO
:será executadJ. somente depois da cooclusio do processo ou do cumprimento da
pena, ressatvado, eotn:tanto, o cUsposto no art:l(o 61.
'
Parágra!o único, A. entrep do extraditando !1cznl. ~ote adiada se a
e!etivação da med:lda puser em risco a .sua vít:!& por causa de ec!em:tidsl;le ~ttave
comprovada por laudo mé<.Uco offc1al.
Art. 90. O Governo podenj. entl:'egar o extrad.J.tando ainda que responda a prÕ-'
cesso ou esteja. <X!odenado por cootraveDÇio.
Art. 91. Não senl etet:tvacb. a ez~trep. sem que o E:ltado ~te aswma
o çomprom.l:s:so:
ped.l~7 de niO ~r o ~tando preso Dem prooessa.do por tatcn Al1teriote:lõ .a

II - de c:omputar o tempo de pr1si.o que, nó BnWl. !oJ. 1mposta por !orça. da
extru.d.içio;
_
III - de comutar em pena pr:!.vat!.va c1e W:lerdade a. peca corporal ou ~ mor·
:;~~=~ quanto a. última., os CLSOS em que a lei bruileira. permitll a sua
IV - de n!o .5er o a:traditando ~ aem co=ttmento do Elru:ll, a
outro Estado que o n!Clamc; e
V - dG não coc.:ideru qualquer motno Poutl.co para. qra.nr a pena,
Art, 92. A entrep do extradllando, de acordo com as leis Qruiieiras e respejtado o direito de terceiro, será !elta com os objetoa e Úl5tnlme:DtOII·do crl!:oc
encoDtr2dos em

.seu poder.

Parágrafo Un!co. 011 objetols e lcstnunentos reterldo:l noatc art1;o podedo
ser CDtnsues J.odependentemeDtc da entn:p do extrad.ltaoclo.
Art. 93. ó extradltando que, depofl 'de entregue ao Elst&d.o requerente, esca·
par à. açlo da Jw:tiça e bom1zfat..so ao Brasil. ou por ele ~tar. será detido mecllaate- pecl1do feito c!Jnlt.amente por 'fia dlplomática. e de: noro entreEue sem outras

1onnalidades.
Art. 94. Salvo

.

.a:~otf.YO de ordem pUbllca, poderi. 3Cr permitidO, pelo M1n1stro
di!. Just.!Çil.. o ~lto, ao 'Terr:!.tório Na.c:lonal,. de pessoas ezttadlt.adu por Esta·

.

~~to=~()~:·==- .a:ledl&nte ~de doTrroLO X

Dos Direitos e Deveres do Est.t"ancelro
Art, 95. O e:stra.":t~Clro resJdente no Bta!Sil ~ de t.oclos os ~rcltos reconhecidos •os bl'l!.ll1leiros,. nos termos da Constituiçi.O e das leis.
Art. 96. Sempre que lhe for exic!clo por qualquer autoridade ou seu agente,
o estrangeiro deverá exibir documento comprobat6r:!o de ma estada lepJ. no Ter-

ritório Nac~.
Parâ(rafo llnlco. Para os fins clate l.rti(o e dos 1U1Jios ca, C5, 4.7 e f8, o doeumeilto d.everá :ser apre~o no of'iiUW,.

00715

Art. 97. O exercício de ~r.tlviclade remunerada e a matricula em estabeleci·
menta de ensino .sio permitidOS ao estrane:eiro com as restrições estabelecidas
nesta Lei e no seu ~eot.o.
Art. 93. Ao t!$tnl.nge.ir'o qua se eDcootra no BrasU ao amparo de visto de tw.
rista, de tnln:sito ou temporl.rio, de que- trata o arti&:o 13, Item IV, bem C<lmo ao.:s;

~~~~~~~t~u~~:J:c~~t! ~~~~~~te~

VI, é vedaclo o exerc!do de &Uvid&de renumerada por !oote brasilein.

Art. 99. Ao e:str.o.I:tpiro titular dct villto tempon.rto e ao que :~e encontre ao
Bras.ll :ca condiçlo do a.rUa:o 21, I t•, 6 ve<1ado estabelecer-se c:orn firma ind.lViclua.I,
ou exercer CfU'tO ou !unçio de a4min1straclor. ~te ou d.iretor de 30Ciedado
wmerd&l ou d.vil. bem como .!Dxrever-se el:lt entlda.cl:e fisc&l.lzador:u. do I»Zl'ciciO
de pro!iss!o rer' 180?eCt•A•
Panlça!o Unico. Aos estran;elros portadores do visto de que trata. o· ttern V
do a.rtl~ 13 ~ per:Wtida a inscriçlo temporârle. em-entidade tlscellzadom do exer-

dclo cte profissão ~tads..

Art. 100. O es~ admltldo lllL C<lndl.çlo de temportrlo, sob reeim.e de
eontl'llto, .W podenl. exen:er atlvidadll junto ~ ectldaãe pela qual foi contratado.
%:til oportu:ili1ade da c:once:ssio do ~. salvo e.utorizaçio expressa <io Ministério
d.a ..1UStlça, ouvido o MinJ.stbio ao Trabalho.
_
Art. 101. O estl'e:nieiro &dmitldo aa torme. do ard&'CJ 18, ·ou do artigo 37, I 2",
para. o de:sempecho do ativ1clsdc- prot!ssional certa. e e. flxaçlo em :região determf·
cada., nio poden1, deotro do Pr&:!:O que lbe !o:r !1xaclo n& oportwti=tte da. wnces.
sl.o ou cte: tnnsrorme.c;lo do 'Vfs!O, ::nadar c:1e dom.ldllo nem de ativ1dade pl'of!s.s1onal. ou ~ fo:ra daquelt. rec110. ~vo em e&uo excepclonal. medlal:lte auto~~::vil. do Ministério ela J\l:itiçe., ouvido o Mlnistêrl.o do 'fnsbalho, qtlalldo

Art. 102.,. O esttanpiro ~ ·45 ob:fpdo a eomun!ear ao IWnlst.érlo da
.Jwst!ç& a mudança do seu domlc!Uo ou ~ devendo fuA-Io zios 30 <trinta.)
d1u f.tood11.t:amente_ seauintes a. sua detNaçlo.
· Art. 103. O estra.npiro que &dQUir!r :cac1onal1de.c:1e diversa. d& COZJStante do
recfstro Cart!KO 30), 4eved. aos SKI (eoventa) diu .eeWnta, ~uerer a e.verba.çlo
da llOft nadon.JMacte em U$111D.t&mcntoL
Art. lot. O portador do "ri;tt 4o oortcs1a. ofidal ou diplomtUco .só poderá.
exercer l.tl.vic!:ade remuner:ada =n ti.YOr do Estado estte.IJ.&eiro, orp.nlzaçlo ou
~ :lntermdonaJ. de catt.ter m~tal a CUjo serviço se encontre
AO Pais. ou do Governo ou de entidade bras1lefros, miJdlente lnstrumento 2nt.ernac:lonat !irmado cor.l outro Governo que ecoerre cláusula especfflca $Obre o BSSWI.to.
I 1• O serriçal com visto ele oortes1e. 5Ó poderá exercer aUvtclac!e l'eft111rle:rac!&
a serviÇO pUticuiar de titular de visto de cortel!il., oUeial ou diptomidco.
1: 2" A mis:sio. o~ ou pessoa, a cujo :çervfço se eccontra. o serviçiLl,
fica respoi:tSil.vd. pela .sua ~!~~lide. do território m.c:icmal. no pnaw de 30 <trinta) dias,
a wntar da date. em QW!I ce:s$U o vinculo emp~Udo. 30b pena de deportnçlo

do mesmo.
§ 3< Ao Utu!&r de quaisquer do.s vistos rder:!dos neste artf&'o ni\o se aplica

o

disposto Da Jes1$JII.çlo tre.b&lbista bn.:sildre...
Art. 105. Ao ~ que tenba entzado no Brasil na wndlção de turista
ou em tr!m:s:lto t!i proibido o enp]emento wmo tnpulante em porto bt'3S!Ieiro, sal·
'110 em navio de bandeira de seu pais, por via&em nii~nda, a .req,uerimento do
tnmsportador ou do seu agente, medWlte autor:!zaçio do Minisk'!r:!o da Jll$UÇa.
./J.rt. 106. Ê 'fedad.o e.o e:stl'e.nieíro:
· I - sei' proprietário, annador ou wmaruiante de navio JW:1ona1, fnelusive nos
serviços de ru:t.vegação fiuvi.aJ. e la<:u:sm;
II - ser proprjetúio de empresa jornalfstica de qualquer e:speeie, e de empr.
:sas de televisão e de I'lld1odi!us1o, scSdo ou aclollbt& de $Odedade prop:det.:l.rie.

c1essas empresu;
IU - ser resnot1Stvei. orlentador il:lteleetual ou adn::tinl.stnt!vo de.:s empresas
:menclonadl.s no ttem #llter.lor;
•

IV - obter eonces:sl~ ou aut.ome.çio para a pesquisa,. pl'llSI:leCÇio, exptoraclo
e aproveitamento das juuias, m..UJas e demQ recurso$ lllLoerais e dO/i potecel2.is
de" energia bidráuliea;
V - ser Pl'O'Priet:U:iÕ ou explorador de ael'Ol:I&Ye 'bra.sileira. ressalvado o disposto na l~la.çlo espeeWca;
·
VI - .5er corretor de narios, de ~undos Pllblicos, lefloclro. e d~te e.dua·

'Dekoõ

•

vn - p&rticipl.r da adminfstraclo ou m:~resectac:io de s:indice.to ou assoclaçlo profissi.Ollal, bem como de ent1dade tlseallzadora. do exerddo de pro!lss!o~

cuiameotada;
VUI - ser

·

p~ de banas,. pot"toll, rtos. 1a(oS e CUWS;
IX - po:s$Uir. manter ou operar, mesmo como amador, apuelho de rad.lod.l!uáo, de~~ e similar, salvo ~roddade de tratamento; e"
X - prestar as:s:lst!ncla re~oa b Força& Armadu o am:111ares, e ta.m~

ao:s ostabelcdmeatol de lntemaçlo coletiva.

.,.,.,.. t•
I

O dbposto no !tem I deste
po~

artfco

.
nlo se apUee. aos navios nae:lonn:13 de

ro.zo

no
dos dl:reltoll e obripç6ea previstos no E$tatuto
lbe 6 defeso:
a> a.s:swn1r a respollS&bi11dade o a or:!ectaçlo !rltelectual e &dm1nist:atl"11. das
ea1presas meoc:iOnadas no item n deste artfgo;
b) se:r p:oprietúio, annaclol' ou ~ de navio lle.CioD&l, lncluSive de
ce.veeaçio fiUrlal e lacuat:re. ressalvado o disposto no ~o anterior; e
e) pnlltar u::dst6Dda ~ b Força Armadas e auJ:1Iiares.
1
Art. 107. o esttanceiro actmi.Udo ao Ten:ltdrio N&donal mo pode =ercu
attnde.de de .oaturem t10Ut1ca, Dem se lmilcu!r. clirot:a ou :lndl:etal:l:lete. nos ceaódoe: públicos do Brui.J., ~ espodalmente Yedado:
'
I - Orpaú:lr. criar ou manter socfedad.o ou quafsqucr ent!Mdes do caráter
poUUCO. a1nde. qUG techam por um apmas a propapncfa. ou a dl!usio. ac:lus.lva·
.:.m:~de! t&Uu, pmc:ramu ou DOnau de açlo de partidos
da

I 2' Ao

~. aper:iU

::::"

n - e:tereet açto lndi'ric1ual, Junto a CO%.QJ:ll.tr1ot ou alo, no sectld.Ô de obter.
mediante coaçlo ou oonstrazli1mm!to de qualquer :caturc:z&, adesio I. id:Ciu, p:rofacções pout1ca.s de qualquer pW;
IU - orcan~Ar ~u. paaoatu_ eomfdo$ e .rwniões de que.!quer :caturez:a,.
ou deles part!clpar, com 01 :tl.llJ; a que M referem 011 Itens I e IL deste e.rtlio.

crama.s ou norrne.s de aç1o de pat'tldoa ou

00716

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Parirrafo 1ln1co. O d11poa:t0 no cc:apub deste art110 llAo Se apUca ao portu.
pes beneficiário do Estatuto da Irp:a.Jiill.do ao qual tiver :sido ~ o eozo
dimttos polftkoa.
.
Art. 101. 1: lfdto aos es"t:ra.!::l~ assoei.u'em·se pan fias cu!turail. relilioacw, ntc::reathoa. bezltlfiolmtes ou de as:s.b~ fllll#m-so a clu.bel: socla1s • desportt.-. • a ~ outru eat;idadel com -~ fins, bom COlllo part:lctpare:m
do ICIUIUlo oomomorativa do datas nactozw. ou seonteclmezltc» de slenltfnçlo

'4e

. .,.,.....

~ llJ:deo. As entidades menclonaciaa Ilt:ste artigo, so coll:$titu!clas d.e
mala da metade de assocUdos estranreiros, soment& poderio luDciona:r mcd1ac.to
autorhaçlo do Ministro da Justiça.
Art. 109. A
~tro ~te falu dec.bn.çio
do seus !1m ou
a exercer at.iviãad~ Wdtas, te-rã
.suma:rtament&
refere o pa.nigra!o 1lnleo do uttgo
anterior e o $liU
por ato do Mi.cist:o da Justiça,; ati§
tl.aal julpmeato
a .ser Wtwrado im~te.
Art. Ull'. O Ministro da Justiça poderá_ sempre que considerar conveniente aos
mtcresses zw:lonats. imped1r a ~. por astrutgeiros, c!e coa!eréDdas. conrressos e eEIJJ~ artisticas 011 folclóricas.

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

Azt. 11'1. O ~ de que tnta. o llrt1(o 11.5, dirlgldo ao Ministro da
Justiça. seri. apreseatadO. no Distrito Peckl1'3!, Estadoa e Territónos. ao 6rglio
oompeteate do Min:Utério d& Justiça. que procedeH. & sfnd1clncla sobre a vtda
p~ do :naturaUzacdo " opfnlln QUanto k conveniê:u:b:. da na~çlio.
Art. Üe. Recebido o processo pelo tUrtgente do órglo compeeeute do Min!sUrio da Justiça. poderá ele detenn1IIar, so necessá:io, outras dJlls:ênciu. ~ qual~ bip6telle, o ~ cteveri. ser submet1do, cem J)UeOU. ao MlrlJ:stro da .rus-

'ITI'OLOXI

-Co-

P'artfçal'o úa1oo. O dirlpate do 6r(lo oornpeeeute do Minf:stérlo da. Justiça.
detetrnJcari o arquivamento do ped.ldo, so o ~do não satisfizer, conforme
caso, & qualquer das c:ondiç6es prev13taa DO artfiO 112 OU. 118, cabendo teoonsi•
deraçlo desse despacbo; • o arquivamento ror manttdo, pode:nl. o aaturalfzluldo
.reeoaer ao Jlfnist±o da Justiça; em ambcJs os casos, o pruo ~ de 30 (tricta.) cUas
COlltadoa d& :pu.blleaçlo do ato.
.

CAPlTtlLO I

O

Art . ...111. A CODCeSSio cb. ~ nos. ca.sM PreYistos DO artlio 145, :itAml
~ da Con:Jt1tuiçlo 6 tacu.ldAde QduslTa do Poder Executivo e far·,se.t
portarl& do wmstro ela Justiça..
·
·
1
Art. 112. Slo CODCliçOos par.a a concesdo da ~:
I - eap&dclado dn!. ~ a lei b:nzsile1ra:
II - ser ftiismdo como pmm:IIDl!Dte no BrWI;
M - · ~ c:ontfnua DO Território NadonaJ. pelo prazo m1mmo do 4
(quatro) ano.. imediatamellte anteriores ao pedido da llltw'lll1:açlo;:
IV - ler e escnwer a.llncua po:rtugUc:Sa. con:s~&radu u ~ do %1lltUra-

Art. llt. Pu.bUcada DO cDiú:lo OOelab a port&rta do nat:tlralb$.çlo, ser1i. e!:
6rdo competente do Ml%lisb!rio d.a .Justiça. que- emitln. eert.l!icac1t:

~

-

a:qulvad& ao

relativo a ~ Daturalizã.cdo. o qual ~ solenemento entregue, ca ronna fixad::
em ~.pelo Juiz kderal d& cidade orx1e tellb& dom1dlio o lntere$sado.
~~~ bouYer mais de um. .JUls !cldam a entrep ,sen1 feita pelo da. Pn

meJa

I I 2" QUJ:ndO nlo houver ..Jub: !ederal ca ddade em que tiverem dom!c:illo ~
interessadof, a entrera será feita atrave; do .Juiz ol"I:Unúio da cornarc:o. e, :na sw
ta.lta. pelo da c:onw'Ca ma1s próXIma.
I ~ .1. ~ f1carli. .sem e!eito, se o ~ nAo !or so!fcltado pele
t~atu:rtib::a.do 1:10 prazo de 12 (doze) meses contados da data da- publleaçlo do ato
salvo motivo do !orça maior. c1e<11c!amente oomprondo.
· • Art. 120. No curso rio proa:sso do natu.ra!fzaçlo, podenf. qualquer rio povc
lmpu~la. ctesc1e qu& o taça. fulldattlentacWMnte.
Art. 121. A satl.a!&çio das col1diç:õea prsvlsta6 nesta tef. cão asseJW'3 ao estnul
,relro dlretto ~ nat1Uallzaçlo.

.

. v - aerr:k:io d& pro!Jsalo ou posse de ben. sufk:ia!.tes k lll&DUtCnÇio própria
··e da famWa;.
VI - bom p1
'lmmtn;
VII - lual.zlt!Dela de demlncia, pi'OilÚDC:I& ou condenaçio no Bruil ou DO
mttcmor por crime doloso a que -seja. ~ pena mhl!m& ele: pl'bio, abstntamento coll&idanda. .upmior a 1 (um) ano; o
VIII - boa :saMc..1 1• N1o a~ a pron. do boa a114o a~~ quo residir
IX) Pafs .~ maJs de 2 ~doU) .lano:s,
•
I :P Verlf1cacl:a.. a qualquer tempo. a lais1dadct idool~ ou material de> qualquer dos :equb;1tos ~ netJte :artf&o ou no. artfroa 113 e llf desta I.d. .ser&.
~

JWlo

o

II - s:stnm~ro que tenha vindo reslcl1r ao BnWl. at~tes de atingida a maior!·
., dade e haja. !elto o:uso :superior em estabeledme:cto l'llldonal de ensino, se requl!-rida a ~ ~ 1 (um) ano depois ciiL torma.tun.
f 3" Qualquer mudança de nome ou do prenome. po.stertonnent:e lt!naturall.,
zaçlo. só por exoeçio o mot.lndameuto 3en. permJ.t1da, mediante autorização do
wmstro d& Ju:lt!çL.
.
Art.. ne.· o estrangelro adn\1t1do no B.nui!
&DO$ de 'rida. estabeledcto detlnttfvameate llO
to menor, requerer ao Mlaistro da Justiça. por
lepl,
a em1mo do
':!:~~~~~~~~~~
~~
de ~
bras:Ueil'a
a

Parqrafo 11nlco. .1. aaturaliAçio so tom&ri. de!l:n1Uva :0 o titular do cUtwcado proY1sórto. até 2 (dois) anoa ç<ra a~ a ~ COll!1mlar expre=amento a intcaçlo de continuar b~ em requertmmto d1r!l1do ao Mimstro

DaNa~

II,. a11Dea
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CAP!WLO II
Doa Efeitos da

N~

Art.. 122. A natu:mllzaçAo, salVO a bip6tcse rio llrt1zo 116, s6 produ.t!n1 efeito:
apda a mt:rep elo eertilleado e eollfera ao natul:'a!.lmdo o gozo de todOS os direito:
dVJs " politScoa, ~ os qu& a Constf.tulçio Federal atribW. excl.Wivall1entc

ato do aatunaJt:;:açlo l5el%l prejuízo d.a açlo penal Cllbivel pela

IDfnçlo c::ometfda.
•
I :V A doe1ar1çia do tnilldadc a ~ M refere o ~o I.Qterior ~
aH., adm!W.tntl:nmecte, no MfDistl!rlo da .1u!rtfça. di! oficio ou mediante- repro.
ZJCntaçio ftm1•......,••d• concedido ao natuna.lJzado, para defesa. o prazo de 15
(quiam) dias. cantado. da ootWcaçlo.
Art. 113. o pn.w de res!~ fixado JW art!;o 112, !tem nr. poderá ser mo
duzSdo .. o ~ preencber qu:aisquer das ~tes com11ções:
r "':" ter Cllbo 011 cõn,tup ln'a.dle!ro;
n - :ser m.bo & bruDetro;
m - h&wv pmstaclo ou poder prestar serriçoa ~elennt.es ao Bra.sil. a Juizo
do J.IJn1&tro da .1uatiça;:
..
ca; : - reco~ por sua capac:1dsdo p~rW,. dent1ftea ou attbtl-

aob~nato.

Art. 123. A naturallzaçlo elo .Importa aquWçlo da naeloDalld:ldc btaSiieln
cOn.Juae " filllo. do ~o. nem autorU& q~ estes eatrel!l ou. .w ndl

pelo

quem

1:10

BI"&SSlJJeDl qu& Sllt1s!aç&m

as

eJddnda.s desta LeL

Art. 124. A natunU:;açlo elo crxtll:lguo a re:spoosaNNd1de ctvU ou peJa! :
que o :naturalf:tanc1o eGtl.ft anterlonneut:e :sujeito em qualquer outro país.

riTut.o XII
Daa lal~ ~ e._ Prooed!mmto ·
CAPmlLOI
Du~c~

v - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel.' cujo valor seJa. lr;ual. pelo m~
nos, a I.OOO (mi!) vezes o Maior Vaior ele Re!erência: ol! ser industrial que di:!loonha
de tundos de f&!,tal valor; ou possuir cota ou aÇOes !ntegr.lli2:3dlls de montante, co
m!nirnO, lcUntko. em socledar:l.: corne~l:zl ou civil. desttnacla. prine!pa.l e perrnllcentemente, à exploração de ativtr:lad~: industrial ou agrícola.
Parágrnto tln!eo. A resJdêneia será, no mínimo, de 1 <=l ano, nos casos dos
itens I a III: de 2 (dois) anos, no do Item IV; e de 3 (Wsl anos, no do item V.
Art.. 114. Dispensar-se-li o requisito 4a residência, exigindo-se apenas a. estada
no Brasil POl' 30 <trinta) dias, quando se U'atar:
I - de cOnJug:e estrangeiro casado bá mais de s (cineo} ano.s com l!lplomar.a
bruileiro em atiVldade; ou
II - de estrangoeizo que, empregado em Missão Diplomática ou em Repartição
Coc.sular ao Bra.sil,. contar mab de 10 Cdez) anos de serviços illin.terruptos.
Art. 11.5. O estrangeiro que pretecder a natura.liwçio devenl. requerê-la ao
Ministro da Justic;u., declarando: nome por extenso. natara.l.idade, nacionalidade, !iIlação. sexo, estado civil, dia. mês e IUlO de nazcirnento, prollssllo. lugares onde b.aj& residido anteri=ente no Brasil e no exterior, se satisfaz o requJsito a. que
alude o artl~ 112,. item. VII e se deseja. ou nio traduzir ou adaptar o seu nome à

J.ingup. portugu~a.
I 1• A petiçlio será a.sslnada pelo naturaliZando e instruiciJL com os <loeurnentol a ~m especU1cados em Reglllainento.
I 2" Ex!zir.se-ll a. apresentação apenas de doetJ.CJento de Identidade para
e:strans:ein:l. ate:ltado poll<:llll de res!d~ncia conticua no BrasU e ntest:ado pollelal
de antecedentes, pn=ncio pelo serviço competente do lu(&l' dco resldênela no Bra.sU.
quando IS& trntar de:
I - astranReiro admitido no Brasil até a !dad.e d.t 5 ce:tnc:o) anos, mctJcado
de!Wtmaznente no 'l'errttórlo Nacional, desde que req\leira a natu~ até :!:
~ 111:1015 após atingir 11. mlliortdade;

pe:nas aqu1 eom1lla&Ls
emrar no Territ6rto Naclollal aem. estar autorlzsdo Cclandesl::lrlo):
Peaa: ~II - demoral'-M no Te~:to Nadonai após esiQtado o prazo legal da estada
hn:&: mUlta de um dl!dmo do Maior Valor de Re!em:,da,. por dia de excessc
até o mú:!mo de dez vm:ea o MaJor Valor do Refertada. e depOrtaÇio, caso n&
saia JlO pra.zo !!D.do.
m - deixar de re&:~Strar·so DO órglo competente, dentro do prazo estabeleci
do nesta Le1 (a:rt!iQ 30):
Pena: multa do
d6c!rno do Maior Valor d" ~ por dia de e~
até o mb:!mo do dez yezes o Maior ValO!" de Retettaefa.
IV -deixar de cumprir o d!spo.rto nos artf&'os fie, 102 e 103;
Pena: multa elo ch::as a dez 'ftZiea o M&lor Valor de Refei'I!I:Icia.
V - demr a empresa transportadora de aumder à =utençlo ou promove
Azt.. 125. Conatttui mtraçAo, :sujdbmdo o il:lfn.tor b

I -

=

a a!da do Temtórto Nadonal elo 'clandestino ou do impe<Udo CUUgo 27):
Pena: multa do trmta vez:es O' Ma!or Valor de Referf!ncla, por estrangelro.

1

VI - tralispÕriai--Pa.i-a. o BrD.Sil estTana:etro que esteja sem a <l.oc:umenta.c;ào
em ordem:
Pena: multa de~ "VaZe$ o Mn.lor Valor de Re!er!nela. pot" estra.ngelro~ além
da responsabilidade pelas despesa.s com a. retirada cl.e.ste do T~ritór.lo N:lC:lOllaL.
VII - ernprei:"ar ou rnaoter a seu. serviço estraoge:iro em situaçll.o inegular
ou fmpec.Udo de exereer atividad" remunerada:
Pena: multa. d.e trinta vezes o MaJor Valor de Re!erblcia. por estr~ro.
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VIII - in!ringil' o c!Jsposto nos artigos 21,
Pena: deportação.

~

2", U. 98, 104. §§ 1' ou 2" e 105:

IX - i:ll'ringi:- o diSposto no i:l.rt.igo 25:
Pena: multa de cinco vezes o Maior Valor de- Reíer~cla para o :resgatador
e deportação para o estraneelro.
·
X - infringir o -di:sposto nos Artigos 18, 37. § 2', ou 99 a 101:
PEna: cancelamento do reçf:là'o e deportação.
XI - ln!rlnsfr o ~to no artigo 106 ou 101:
Pena: detenção de um a três anos e expulslo.
XII - introcluz:lr estranseiro clandestinamente ou ocultax cla.ndestino ou lrre.

iula.r:
Pena: detencão de um a tres ano:J e. :se o in!rator for estranrelro, e;qrulsjio.
XIII ...: !a:rer cleclaraçio b.!sa em pro<:es$0 de- tnms!ormaçio de visto. de regl:$t:ro, de alteração de a.ssectamentos, de naturalização, ou para a obtenção de pas.
s:aporte parn estrangeiro, da!ss=-pa..ssen, ou qua.cdo edtido, visto c:le salda:
Pena~ reclusão de um a cinco anos c, se o lnfra.tor tw estraneefro, expulsio.
XIV - ln.tringir o ãisposto nos; artii(JS 45 a 48:
Pena: multa. ele ctnco a dez ~ o Malor VaJor de Refen1nc.la.
XV' - Infringir O disposto aos art:iSOII 26, f 1" ou 64:
~ d1::portaçlo e, Jl& rdnddOOcia,. expulslo.
XVI - in!ringir ov delnr c:le ob$e~ qualquer disposição desta Lei ou do
seu Regulamento pan. a: aUAI nio seja ecminatia :sa.nçlío especial:
.
PEca: multa de duas a cinco vezes o Maior Valor de Reterênda.

~ ~ =~~~~ ~~ ~g

::::o ~.apllcam"Sf

tambo!m

rAo ~ ~~~~~~c;at~gb~o:saoC:~I~da. ~
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Nos a.c:ordoa a que se refere este artigo deverá eon.star rw.
eontrapartit1a pola Qual o Estado de que :sejam nzdoDAfls: os estran·
se comprometa a: ·
I - 1:011trolar e:strttameo.te a ~ para o Brasll;
...
n - arcar, om eonc1iç&tJ a serem ajl.Ut.adu, com. oa custos de tnLnsport&
Ol'illlldoa da d&portaçlo de ~ nac1ona.1.r,
m - prertar c:oopenu;:l.o t.fnanoe1n. o: t«:mca. ao assentamento. na. fon:aa do
art1&o 1&, dos RIUS nadoll&Ja que, em '9'1rtu&l cio acordo, terlha.m ~ sua.
pe:rman6Dda. no Brull.
Art. 13C. Poderá .ser n(Ularlzada. provisoriamente. a. s1tuaçio dos estraogel·
ros de que trata o artigo anterior.
§ I' Para. os !ln$ deste arti~:o, !lca lnstituido no Ministério da Jusdça o registro provisório de e:otran;e.ioo.
·
f 2" o registro dê que trata o pa.rá&"r&!o anterior. impUcart na expedlçlo de
O!dula de Ideoticlade, que permitirá ao estran&:eiro em Situaçlio ilegal, o exercício
de atMdade remunerada e a livre locomoçio no Território Nu.c:Ional..
§ 3" O pedido de regjstro provisórlo deverá ser feito no prazo de 120 (cento
e Vinte) d.la:s. a contar c:la data de publicação desta LeL
f 4• A petlçlo. em !ommlário próprio, sert dirigida ao órgão do Deputa·
mento de PoUeia Federal mais próximo do domlefiio do JnteressadCJ e Instruída
com um do;: :;.egulntes documento~:
I - cópia. autintk:ll. do passaporte ou documento e<zuivalet".te;
n - certidlo !o:meclda pela representação d.lplomátiea ou consular do pais
de que seja naclolllll o estfall2:eiro, atubmdo a sus IW.CtonaUdade;
III - eertldio do l'e(i$tro de nascimento ou ea.samento;
IV - qualquer outro documento idOr.eo Q.Ue pennita t. Adm1ni.st~ OOllfertr
os dadO$ de quali!&:açlo do es~.
f 5" O recUtro ~rio c a CédUla de Identidade, de que trata este ~.
terão pran'l ~validade de 2 ldobi) aliOS imp.t"QJ'rl:lat\'eis, ~'>&4o O dbpo:sto ~.
Parágra:to W:Uco.

ees:sari~.~:r~enW

~lros 'be!ldl~

~o :seeu~nte.

I s- Firmado$, antes de esrotar o prazo pte\'f:sto no I s•, 0$ acordos bu..te.
ra1s. referidos DO ~ anterfor, os nael.onals dO$ Pa1se:s respecti"rOS de\'e1'io :requerer a reau1arizaçio de .sua :lltuaçlo, .no pra:o previsto na a11De& ce>o, do item

CAPrroLOII
Do ProoecUmeato para Apançio ds.s ,lafnç&::s
Alt. 127.
=~;:.· que

A 1nfraçio J)W11da com muita será apurada em processo adm1cfs.
por buc o respcctl.vo auto, c:onfOn'llC" .so dispusor em ~

t.l;,ni.

Art.. 128. No cuo do a.rtigo 12:$, itens XI a XIII. observar·sc-â o Códi&Q de
Processo Penal e, n~ euos de deport.açio e expulslo. o cUsposto nos "ntuiOIJ VU
e VIII desta .Lei.• ~pectlvmnent.e.

TmJLOXIn
Dtsposlç&:s Gera.b e "l'r&Jc:ltóriaa
Art.. 129. E criado o Conselho Nadonal de lm1graçlo, l'ineulado ao Ministe-

rio do 't"ru.balho, ao Qual. ~bert. além das demab mibo.lç6cs constantes desta
Lei. orientar c: ooorctenar u ativ.ldades de 1m1craçio.
J
seri. fnteçe.do por um rep~tantc
um do MiDisthio d& .Justiça. um do

...

Mlnl:ltério da. A&"ricu.ltura,

UID. ~

polo

A Seeretaz'ia.Geral do Co~ de ~ NaQonal manteri um
observn.dor junto ao Co.l1selbo Nado~ de ~·
§ 3" O Poder Executivo d!s:pori. sobre a estrutura e o !tmdollalneil.to do Couselho Naci.Ollal dct Imilraçlo.

t

~

Art. 130. O Poder Exec:utf.vo fica autori=do a ti:mar .acordos .fntemaclonais
pelos quais, o~ o prtndp:lo da reciproc:idat;kl de tmt.amento a bras11elros e
.a couventeru:Ia e os interesse:!: :qadonaU, est&beleçam.·se u condições
para a eonc::ezio. cmtak!ade, isençlo ou dUpenu dos \'isto$ cstatufcfos nesta I.eL
A.tt. 131. "FiCa apronda • Tabel& do emotumento:l eonsu1ares e taxas que. tnklfra ~ta Lol.
I 1.. Os valore:r; das tu:u Jlx:J.uf4u na Tabela terlo reajustamento anual na
mesma proporçll.o do coetldet~te do mar de reterfmcia.
,
f 2" O J4lD1strq das R.o1&ç&!s E:cteriora f!ea autor!mc1o a apron.r, mediante
PDrtarls. a revislo doa valores c1oCI omolwnentos consularea;, ter.clo em conta a
clmb1o do Cl'1Wiiro-OU:to com u p:rinctpW moedas dtt lfn'e ~r'C$JlCitad.O$

::_de

Art. 132. Fica o K:lnbtro da .Juattça autoriudo a Instituir modelo l1i1Ico do
C6dula de Ic1entidade para ~ porta4or de '9Uto temporirlo ou penna.

m.

do art1;o w.
·
f .,.. o' M1n1stro ela Justiça lnstftwn. modelo espedal da Cédula de Identidade
de que trata este artf;o,
Alt. 135. O ~ quo .ae eocontra residindo no Brasfl. na c:ondlçlo pn,.
vista no arti(o 2!1 do Dee:eto-l.el n. Hl. de 13 c:le outubro de 1969. deveri. para
continuar a residir no Território Nadonal, requenr permantnda ao órrio com.
petente do Minlstt'rio da Just:i(:& dentro do pruo de 90 (coventa) c1ias inlprorro.
pve1, a contar da data da. entr.da em vfcor desta Ld.
·
hn.grafo 11nleo. Inclepencled da 5&ti5taÇio du. ~ de carllter espe.
e1a1. referldu no art1;o 17 de:sta Lef. a autonzaçi.O a que alude este art.lli:O.f
Art. 136. Se o estr:angdro t1Ter ~do ao BrasU atli 20 de ~ d& 1938,
data da enb'ada. am. virar elo Decreto n. 3.010/38, desde que tenh& TtW:I.tido res1·
do!nda ccntfnua :no Territdrlo Nadonal, a partir d.lquela. data, c pl'OTe a qualW.
caçio, 1Dc:lus1ft a nadonaltd:adc, podenl requerer pe:man!neia. ao 6r&io compo.
tente do Mtnisthio da .Justiça. ob3ervado o dispoato ao pará;ra!cl Unk:o elo art!(o

anterior.
Alt.. 13'l. A.CNI procii8SQI om eunso no l41nfstório da Justiça, na data de pubU·
caç1o 4ata Lei. apllcar-M.á o d1apoato DO Dec:reto.Lei n. 141, c&l 13 de outubro
de 191W, e :no MU ~to. Der::l:cto n. 156.689, de U do junbo de Ul'l'll.
l'ar4!ttafo 11n1co. o dlsposto. De$te. a.rtJ:ro llio .., apl:ic& . . . proce:saoa de 11&•
turalli:açlo, aobre oa quais lnddlrlo, desde Joao, aa normaa data Lei.
Art. 138. Apl1ca1e o disposto 'aest& Lei ls peaou d& n•dooaJM•de ~
s:a, aob resern. de ~ cspoda1s upr=aa na OOnatltulçlo Federal ou noa
Tratados em Yf(or.
Art. 13». l'ka o JCnUt:ro da ~ustiç& aut:orJt;ado a delepr a coznpet!ada, qae
esta Lo:l ~ &trfba1. para detan:I::11Dar • prislo do estran;eU'o. 111m cuo do dcportaçlo. c:qN]do o utn.d!çlo.
Art. 1«1. F.sta I.cl catz"srt em ~r na data do aua pubUcaçlo.
Art. 141. Revopm-se u ~ em contrúio. ~te O
Le! n. 406, de 4 do ma1o de 1938: ~ o do ~Lel n. 3.G8t, de 3 de outubro
de JH1; Decreto-Lo~ n. 5.101, do 17 de dezembro de 19U; Deen!to-Ld n. 1.96'1, de
ltl de setembro de l!HS; Lel n. 5.333, de 11 de outubro de 1967; Dccreto-Le! n. U7,
de 10 c:le janeiro de 1969; Dacreto-Lel. n. HJ, &t 13 de autubro d& 1969; ãrtiro 2" da
Le1 n. 5.709, "de 7 de outllbro ele 1971, e Lei 11. f.262, de 18 ~ DOTetnbro de 1975.
Joio f1cudredO - Pl:aidcatfJ da JtepUblfea.

oe.cret.o-

lbnhlmAbl~

ne:nto, a qual teZ'II. ftlldâao a:n toao o Tcnltório Nadonal c LNb#ltuiri u Caltc1·
ru do Identidade em neor.
·
Puágra!o l1n1co. El:lQiwlto nlo tor c:rlad& a ~ de quo trata este art11o-

R. S. GuureJro.
.&Dplo AJDauQ" SWúle.

Murillo Macedo.

c:ont1nnarlo rilldas:
~
.
I - as earte1ru de IdentkW!c: emitldu com baq ao arUeo 135 do D«:reto
· n. 3.010 (11), do 20 de qosto c&l 1.938, bem c:omo as oe:rtid!Ses de- que trata o f :t",
do art1;o 149, do mesll10 doc:nlta: e
I I - u etnftt.daa eu qu& o Ajam, com bde no Do:::reto-Lel n. 15'10 (U), da 3 de
Jt!Ibo de 1969, e nos aruaoa 57, 1 1•, e eo, f 2', do ~ tt.. 66.61W, ele u d4 Junho
do 19'10.

Waldir Me.des

ANEXO
Tabela. de Em.oiumeOW. e Taxas

aJ~~o ~= =~~·:t:.:&ô~~!f~=u,de:.

c1QS bll&tera1s por força. doi: quab tal l1tuaçlo Mj& ~ dD:Se que:
I - a ~ a afuHo la condiç(!el cmumeradal ao art:1&ó UI; c
&)

bajl.%0. C!ltrado DO Brull atA 20 de qoato do lJEIO;

as CODCUç6N emzmcradu no artl;o T'; c
e) requeinm a ~ de ~ .ttua.çlo no prazo 1mpt'orropvel de 90
~) d:IIU a cantar da Cllltrada. em Tlcor do 11e0n1o.
b) . sat1sl&çam

~

""""" v -

c~ 13I

I -

Emolwuentoa:

da Lef. a. 5.815, de 19 de acosto c1e 1980l

Co~

-

Conoes.slo de pusa.porte e cJa1ssa.passera- para estrangeiro: Cr$' lSpo

-

Vl:$to em. paasaport.e e:stranreiro:
a) 'riste de trlasito: Cr$ 5.00 (dnco cn=eirosl ouro.
b) mto do turlsta: Cri 5.00 (dnco eruze!roa> ouro.

(quilue cruze1ros)

ou:eo.
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e> ·visto temporirio: C:$
d)

,_...,..
-

-

-

-

Ylsto ~Ut:

10,00 Cdez

ez.s 10.00

Agosto de 1996

c:ru:zeüo3> ouxo.

(dez c:ruzeiro:s)

"As mudanças sugeridas no substitutivo

ouro.

não admitem entretanto as inovações pretendidas em.,.

PecHdo de..n.to de salda: C:rS 300.00 (tr=erltos crw:eiros).
Pod1do de traa.lormaçlo de 'riste: Cr$ '-000,00 (qU!I.tl'o ~ t cruz:eiros).
PecUcSo de pi'Cirropçio de pruo do est:ada do titular do 11KO de turista.
ou tempodrio:
:um.oo Cdolll m.11 erw.e~ros>.
hdJdo de puiiSpl)l'tll pua e:st.ran&'II!JO ou. clalssez.passen-": Cr$ 500.00

ers

(quin!lmltoa c:ruselrotl).
.rotmcaç~o de asaeotames:rtoa r.o ~ de estraDptro: CrS
~).
•
Peclfdo do roPtro b!mpOrtrio ou pennaneo.tc: C:'S 100.00. cseacentoe cru-

at.rtros ramos processuais, notadamente na área penal.
mais sujeita a emergência.
No que se refere à nova redação dada ao

Pedido de

1100,00 (Mbol!a::lto.

""""'·

Peclfdo do :n""'*"J
to de retbtro temporirlo ou pet'DWllmte: Cr$
UMIO,OO (um mJ1 cruzo!r1»).
Pedido de autorizaçlo pua f\mdonamento da soc:ledadc; Cr$ 2.000.00

art. 183, 'aae~~do-se UI!' § 3°, o substitutivo

1

(dois mil c:rtl%11!ilw).
Pec!1do dei· redstro de aociodade: CrS 2.000.00 (dolll mil cruzdroll.).
Pedldo de nataral1zaçlo: Cr$ 1.000.00 <um mil Cl'UZC!ro3).
Ped.tdo do certitUo: Cr$
<se1scentos enDl!!iros) por ato a certi!tcar.
Pedldo de 'risto em contrato c111 ~ Cr$ 2..000,00 (<loJa m11 cruzeiros).
Emisdo da 4ocumerLto de :lden~ <a.rt!&O 33): primeira via Cr$ 600,00
(aeiscentos c:ruzeircc>: outras 'f1U CrS 900.00 <nowceDtos cruzeiros).
Pecl1cSo de ~ do despacbo & recurso; o dobro d& tua dev1d&
no pecUcSo bl1dal.

eoo.oo

caminha no mesmo sentido. genérico do PLS 43, de

1995, de nossa autoria, tanto no que sé refere à fonna
de ·à~ como ao prazo de entrega dos
documentos originais.

A nova lei do agravo que deu redações
novas

aos arts. 522

a s29 do CPC, já admite

a

intarposiçao do Agravo de Instrumento "por outra fonna

(Comissão de Constituição, Jnstiça e
Cidadania, e de Assuntos Econômicos.)

prevista na lei local," na fonna, conforme o § 2" do

· 525,

CPC.

Deixando

assim

aos

art.

Estados

a

possibilidade ele adotarem meios mais céleres de

PARECER N" 496, DE 1996

· aprasentação do recurso.

A intançao exposta na redação do PLS
43, de 1995, foi a de que uma lei autOnoma estende-se
DA COMISSÃO DE CONsnTUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADAN~sobt'e o Projeto do Lei da Cltmara n'" 65,
de 1993 \1"- rl' 2.336/• .,.,, na Casa e1e origem).
que ..aliara dispositivos da Lei ri* 5.869, de 11 dei
janeiro de 1973- Código de Processo Civil," e Projeto
de lei do Senado ~ 43, de 1995, que "permite a
utilizaç.Ao de "f~imile'" (fax) para velrular atos
processuais, pelas partas envoMdas, a P~ de lei

da C4maro,.,. 209."" 1993 ~,.,. 3.~ ........
na Casa de~)."

a qualquer espécie de direito, e qualquer medida
judicial, seja inicial ou recursal. Exempli ~ralia um

Mandado de Segurança

(suje~o

a prazo de 120

dias) ou um Agravo de lnslrUmento (sujeito a prazo de
1

o dias).

No direito penal é um método eficaz à

apresentOção de Habeas Corpus, e assim por diante. •

RELATOR:~JOSAPHATMA~HO

É o relatório.
RELATÓRIO

VOTO

Retoma ao Relata o PlC ri' 65193, juntamente com :' PLS n•
43195 e o PLC n- 209193. que trwnitam em conjunto, para exame de- sugestão
oferecida pelo Senador RONALOO CUNHA LIMA,. em voto tt!'!! separado.

.i'

A preocupação essencial, ao serem apensados os PLS n<' 43 e

emitido, na ~ conju1ta doi referidos

PLC o" 209 ao PLC n" 65, de 1993: foi a de evitar·se o inconveniente de

projeto~ de lei, foi pela adQçlo do PlC n- 65193, nos termos do substitutivo já

projetes d8 ltri alterando artigos singulares do CPC, quando ainda em

O Parecer

apr:cvado pela Comissêo de ConstituiçAo, Justiça e Cidadania a pela rejeição

tramitação legislativa projetas setoriais decorrentes da atividad8 especializada

do PLS n" -43195 e do PLC rt' 209193.

da Comissão de Juristas ericãrregada da reforma da lei adjetiva civil. Evitava-

~ do PLS rf' ~· sug&rr~. o Senador RONAlDO CUNHA

LIMA a sua aprovaçAo, com os seguintes fundamentos:

se, assim, o risco adícional de projetes "aYUisos"

em desarmonia com as

recentes leis de reforma do CPC (Leis n"s 8.951, 8. 952 e 8.953, de 13112194).

Agosto de 1996
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Reexaminada • mat6ria por esta Comissao. o parecer entAo

emitido. na

~~ ~

dos rst'eridos projetol: de lef,

foi pela
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DA MESA. NOS TERMOS DO ART. 250. PARÁGRAFO úNICO, DO
REGIMENTO INTERNO
.

8p{QIIay6o do PLC rt- 65193, noa termos do substitutivo da Comisdo de
. eon.tituiçAo, JustiÇa e CidadcM'Ua a pela rejeiçlo do PLS n" ~e do PLC rr"

.MINUTA DE PARECER

209193, sob a~ de IJI"'ificaç::o das~ que .atualfzam alei

-·

adjetiYal eívil. ~ 110 sistema processual como um todo, sem

DA COr.~ISSÃO OE CONSTTTU!ÇI'), JUSTIÇA E
CIOADA.~IA., sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 65,
de 1993-(Pl 11" 2.336, d~ 1991, na Casa de origem}.

.til a proposta do Senador RONALDO CUNHA LIMA tem

aplJceçAo Qfnl,

e. HQtM'Ido

o autcr, tunda-se

N

que "altera á1sposittvos d:~ Lei ~ 5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil," e Projeto
de- lei do Senodo rf' 43. de 1995. que "pennite a
ulilização de 'Yac-simife" {f:~x) para veicular atos

id6ia "de ql.!ll uma lei

autOnon1ll ettand• .. a qualquer HP6cf• 1M dlntfto. • qualquer nwdlda

judicfaJ. . .ja Inicial ou ~- &MJpli gi'Mia um Mandado de Seguiança

processuais. pelas p3rtcs envolvidas."

(suioõto. a prazo do 120 dias) ou um A/pio do 1ns1runonto (OUjeõto a prazo do

10 dia). No.dintito penal • um método eficaz i ~do Ha!JH&
Colpus:, e auim por <1i81U."

RELATOR:SENAOORJOSAPHAT~NHO

Diante disso, sugere-se o dsgoensan?!Oto do PLS n" 43195,
para que lenha curso aut6nomo,

~o

esta CQmissio de Constituição, Justiça e~ (Emenda rr" 1-cCJ,

.ao

PLC n- 65193}, que etualia • lei prooe~ssuaf Civil Obedecendo .t sist~ca
da espécie.

~

RELATÓRIO

substitutivo j6 &provado por

e. peta rejelçAo do PLC ne 209193.

Por meio do requerimento n" 473195. subs:crito pelo Senador

aprovou o Préndrío, nos iermOs do art. 258 do
Regimento L,tcmo da Scn:ldo F"!&.!ral, a ane~o do PlS rf 43, de 1995, ao

- RONALOO CUNHA UMA,

PlC ri'~· de 1993, p:l1'3 tr.::rnit~ção em eonjunto.

O PLS rf' 43 "permito a utilização de "Yac-simile" {fax) para veicular ates
~is,

pelas partes anvolvidas," e o PlC rf 65, de 1993 (Pl n° 2.336, de

1991, na Casa de Origem),

"<::1ltcra

di~sitivos

da lei n" 5.869, da 11 de

janéfro da 1973- C6dlgo de Pn:lCCSso Civil." Aprovado este úftimo na Câmara
das Deputados, e enviado ao SCf13do Fedem! P<lf3 recxame, recebeu parecer

Irfs Reunde-

. favor'6tef (Parecer n" 76195} nos ~ da Emenda
Cons:itúic;OO e Justiça. cem substitutivo.

~

01 da Comissão de

Pro~

o '$t~i~,.,'!'!l ~rio n<t CCJ n ~1hor 1nca1iz3ç:!o- como
t!o 2'1:. 1~3 E' ~~ .,..., r.rt. 1'i0 M r"'·"-ll<p ~ Prece-s~ Civil-. da
~in!Q para ~ m: rarte-s. em rec;gtJon:fo dn ("rnlO, apresentem pctiçOP.s
rm-jl~n!e ('6pi<~s JX'Io sist!!.'f1'1:1 de f~-sí~if~ ou rnCtt">1., similar...devid:'t:n('l"!te
r~

assinadas poeto prot"'...l'ado,

de~de que os orlginai'i ~m jtrntadQs no prazo de

~(S}dias."

o

artigo 2'" do substitutivo reg~r~fa a contagem de prazos

p'lM' P.!. inti~ ~·~ a rubli~ ~ 6!!:+;, oficial, em j0m<1l local, e

Raberto Requfio

~~~~~os.

Clbral

Já o PlS 43195 pennite "a utili~ de sistema de transmissão
i~s tipo fac~fmile (faJt) ou 011tro. p'Vi'l a J)$iC'.a de •tos
~~u::J~ ti& ~t·'!lqt•t'r'f!'SP~ 011 n:~frrP.mt, n'l forma desta lei."

de dados e

O PlC ri" €5193 atrmftml'

Benf

t'!'o":o!ogiaç avsnç:?d:!s-.
Yltl"a.S

~l~~::a

C(:lfM

o

1.r.10

lei~

civil, ajustAI"W'10

r)

1'<'!-011'50

a

do fax,- a-m, contttdo, dcformá·la, e à

tnckfa pef31 ret=t"'r1te lei 8.710/'J3

p::~ra

as intirnaç6c's aos
1

~. CtV!Sf)m\"' a nova l?d;1Ç'OO t1o artzy'l Z'Sdo C P.C..

A"Ssim, ~- a .ad:iç5o de pN6nrafo único ao art.183 do

CMiQ? de Proc::esso Civil, pois com o ~ ~fteo de ~ar o

t.úcio A1c:inbln

~o do. prazo ~!tn!l,
~..., ~
c~~~

fa'c' ou

~~ !'im!l:ll',

r.o ~~ de &"ro (5} di"JS.

facilitwe a

~~:,;ao

de

petl~

~ C'NI'\ o r·~"l"i"'i10 da junt:'lrf:l

em
dos

_

00720

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1996

Obedientes ao principio d3 fin.:tlicb:'tc. <~s alteraçõe$ previStas no

..Art. 237.

substitu6"vo apt'CMldo nesta Comis5ão atendem 'ã premento neeessidade de
presto~o jurisdicional

A
s~~tm

condições, o

11!0

ZJprescntada pelO 'pts

~ 43,

em que o Diário d;J Justiç3 haja circulado na sede da

do sistema "fax" para "Velcul3r atO"' processuais, pelas

comarca.

Reolmente,

passodos mâs

de vinte

DnOS

Código de Processo Civil, é primordi:::JI rnoojcmizá-lo,

teeno/ogias mais atuais com

§ 1°, . Se o expediente forense for publicado em

da promulgação do
prevendo o uso de

§ :20. Nos demais casos, serão os advogados

pois hã formalidades essenciais aos atas processuais. Como bem acentua o

vezes.

pondor.zdas embora

pareçam

intimados )'lOS tennos do artigo 238."

Art. J-' . A presente Lei cr.tra cm vigor n~ d3ta do suo publiCélção.

resistir é inovaçAo." Não • convenkmte generalizar o uso do fax. até por

Art. 4". P.evogorr.:

seguranc;:a do c:frroilo d3s partes.

n-

rej~~o

~ as cfrspos~cs em contrário.

Comissões,

Sala das

PARECER

apel'las aos advogados que

mantenham· escritório profi:!:Sional na com3rca ~art. 39, 1).

condições de ltrndonalidade mais simples e efetiva. Entretanto, devem tais

juris~iS ~. na mal('ri:J dos

tantÕ

antecCdente aplicar-se-á.

o intuito de prover o Pod"'r Judiciário de

autor da projoio do Scnodo, Smmdor RONAL.DO CUNHA LIMA. as posições

.'
"
.
credenciado, o disposto no artigo
,'

jornal local, p<1r3

c:onquist3s ajustat.-so ao sistema prtiCCSSU:ll como um todo, sem desvirtui--lo,

PLC

.

publicado no órgão oficial~ contando-se os prazos da data
de 1995, generaliza,

partes envolvidas.'"

.De~

o

'

mais simples, ágil e efetiva.

~

Nas demais comarcas, aplic3r-se-á

disposto no 3rtiSO ~ntecedcnte se o c;.;pcdicnte forense for

em

·de · 1995.

de

, Presidente

forma, ~ pela manutenc;ao da Emenda rP 1-CCJ, ao

65193, a seguir lranscrita e já aprovada nesta Comissão.

• Relator

e pela

do PLS ~ 43 da 1995.
S:!'ZNDA

MINUTA DE PARECER

t.r- i ..C.c.J.

Acrascent<l pzr.5gt3fos aos arts. 180 e 163 e

dá nova

redação ao art 2Zr do Código de Processo Civil.

DA CC?.~!SSÃO OE CO:O.:STITU!Çfi.O, Ji.JSTIÇA E
sobi'~

c:MDANI.I\.

Art. 1•, Os arts. 180 e 183 do lei no 5.869, de 11 de j<li'ICiro de 1973, que
institui o Código da Processo Civil. possam a vigor<Y <letcseidos dos seguintes

parágrafos:

de Lei do Senado

..Art160.

ut::tzaç&o C:::e
Paráçtafo único: Em caso de greve que paralise

os

trabt~lhos

?:cj~!o

de Lei c

Cãmara

n~

65,

n° 43. de 19_9'5, que flperm::e a

"i~c-simi!~"

(bv) p:~~a veicui<:~: a~os

pro.;::essuais. pelas p2rtes ecwolvidas. e Prcieto de Lei
da Câmara :"1° 2C9. c!e 19::i3 (PL ;"{> 3.338·9. de !992,
na Casa d~ origl!m)."

judiciários, a Presil!Ond<l do Tnbunal a que

estej:un submct!oo;

o

de 1993 (PL n" 2.336. ~e 1991, na C:;sa da cr:c-sm}.
c;t.:~ "alter2 dis;J::ISitivcs C<; Lei r.g 5.a69. ;!e i~ Ce
j~r.ciro Ce "i973- Código c:e Processo Civil," e Projl!~O

~ serviços prcjudic:ldos furá expedir

editais informando as datas de inicio e término da
suspensão dos prazos, e as medidas to.lmd3s para o

RELATO;:t : SE~lJ!\DOR J0S.".!'II/\T iiMR!NHO

at.:ndimento dos serviços de urgência..

RêLA7ÓR!O
"Art. 133.
0 Re<;oerimen!o ,0 110&'95, c:!c Senado:- JOSÉ_ EDUAkoO

§ 3"'. As partes poderão, para resguardo do prazo,

OUTRA. aprovado e:n p:er.ário,

apresentar petições mediante cópia pelo sistema de fac-

ln!emo do

simile ou método similar, devicbmcontB assinadas pelo

.:cmj:..:n:o

procurador,

de~e

que os originoi:;

scj::~m

junta:ios no prazo

de cinco {5) dias...

Sena~

~::s

Federa!,

CO!:! func!~~n:o

z~exa

o PLC N°

PLC n• 65193 a ?LS n" -43.'95.

no art. 258 do Resirr:onto

~09193,

para

~t.oe tr.:.!::~m

de

tram·1toç~o
alt~raçóes

em
:;;,

CóClgo de Processo Civil e !enulc:n õ utilizz;:-5o de fx-s!mi!~ (f..>x}.
?eio

Requo;-~lwer.!O

n° 473í95, :::ubscrito pelo

Se:-:<:~dor

RCN:\:...00

CUN!-iA LIMA, .aprovou o P!en.:irío a arrexaçã:o do ?LS no 43, de 1995, ãO PLC
Art. 2". O art. 237 do Código de ProcessO Civil poss~ a vigorar com a segulnla

r.O 65, c!G 1!393, .g:..:e per.nite a ut:l!za:,:.ão de ";o.c-sirr:ileM {~ax) r::~ra veicul.?.r a tos
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::ort. ;!Z<; eh I<:- i rf' S P69, de

CbeC:er.tes ao princípio da finalidade, as s:~~r;;!.ções p:-e•·is~3 no

11/01n'3." r:'l"::'! "='~~-~~""=~ ~,..., !"""!., r~....~C" ....l..,;_~~; ...... -:t"':' 0 l'.!""s: E.. !~'ios,
e C"'TT tr3m!i~., ~ fi''"''':1'~ :,-:hoon~l. C'OI"d"'!.w..,r'""!' :'b f~~ ~~ inttm-,-;ros
~as . ,qu::tndo fQ(f"fTl efc••·rnas por carta «.!:,Ji'!'tt'::l<:'la, com aviso de

substittJtivo ap~C\'2do r.est2 Cor.'!fSs~o a:eni:r2m à premente necessidade de

~':':!~ir:'I'Y'to. J~tif«::l

fW'I

prest;:;Çf!o jurisdlc:c..,al :mis s!:nples, ãgiJ

e e!et:va,.

o ::!!!!':'r 00 f"""1'~<·~..;'!l.,''*, t:!'l9 o PLC n" 65/ro Mve

A propos~a a)Jre:::ent~da ~!o PLS n" 43, c!e ~S95, gc:'l~ra::za,

· r~~"?'f' :::to PLC no ~rot·n. rois Qtf"l M.• l"!f~ ~.1!:"1 3 m.:rtéria rom maJor
3~!i:t.lt"!':! (<!rt. 260, b, r:'2 do P.!Sf-).
O PLC n° 65, dq 1993 {PL ~ 2.336, dP. 19!11, na Cél$a d" Ori!J"!m),

s~::: co~di~sS. _0 uso C;:t sistema "fax'' para "veicular a tos p:-ocess:.:z:s. pelas

".::lt~ di~ .. itiV<:~s

n" se~. de 11 rM ~im <1~ 1973- ç.;.-.;0:.., t1e
Processo Civil." Apro•t<'lr:IO ~~Ultimo n::~ C~~ do$ D-:-p1 rt:'!'::IOS, e envi~') .:~o
~:>':lo Fe<~P.rnl r::~rn ~---amq,

~ ~

~ r~r r~r (Pa~r

c1'21 ErM!'1.-ia n" 01 da

CC'>I'ni~c:~ ~ ('t;>r'itit,.io;~ f!

~·~~lfi\'0.

P~

n• 7Gm5)

J•!"fiÇ", Ct:'m

rrw"""'

CCJ ';!
locali~~ão- como
r~~&.~ :m. 1~ ~r;!-? t!'l :'!:1. 1$.J d"'!l C~':'?-~ f"roaoc:w Ci11il-. da
po:!"mi?-;1\o ~ '11''"? ..,., f.'"'l!"t<-. ~ ~Çt~ c!l""l rr.:'~. l!'~~ r-;>tiy:.s
mt:!diantf! cópl::r.o ~ln ~istem3 de fac-sfmile cx1 rN.'f<':'do $imitar, "dc.>vir:l::lmente
l'l!Sin3d~ ~ ~. ~ qt"' os origln:?~i~ ~"":i~ jlmt~ no prazo de
cif'W:I'l (5) di'ls."

o

~ub~·:~.ot.!-10 ~~~? n<1

O :lrtir:? 2" do
ptn :r; irti~

~..e:::es envo:":Cs;."

ct.~ L~i

~~~Moo P.'gt!!~

!'"'Zt!Mo"o;:,

~.~!~em

éfn'\o-,

a

oont~ ~

rmz"s

~e<:!i;.o.e;t.e,

cor.C:çl3es de !;.~ncicnaliC.::de rnois simples e efc!i\'3. Er.trctanto, devem ~is
cor.quistas ajuS!z:"·:e- ao sis:eiT;~ processca! ::::;~o um tc:::!o, sem d"csvirtuá·lo,
p:>is r.i: forr._-::!!CX~ cs:e:.ciob ~os ~~o~ procco:;::;u~is.

Ccr.:o

ba~ <i!CG:"l::.~a o

ewtor Ca. prc!<?!O do Se.1ado, Sen2dcr RCN..t\L!:JO CUNHA l!.~llA, as pcsiç5es
j:..:dr.pn.:dC!:"l~ais s_!o, r.3 maioria C2s vezes, pondar.;dt~s e~r.tcra

resis:;r. â ir.c'.loção." N.=o

pa-eç;:!m

ê ccrwenie~e g<:-ncor.:lfizar o us~ do fax, a:.! poo

r:'f!::i:-11, em jornal local, e
Dest:a forma, scr;;os ps-!a rn~õtu:enção da Emenda li" 1-CCJ, ao

"e tlfi!l~~ ~ ~ict~ do ~~são
<:I'!' d~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ('mr) w <"'.~. P"""' a prálic.'1 de> atos
proet!nmf~ 'it• Clfl""~'ql~':'t' ~~/c fHr n!Jtu~ 1"!:1 !<:<rrn~ ~a lei."
C"

p:-e...enc!o o uso da

tcc:-Jclosi::s ~ais ztuois com o intuito de prover o Pcder Juo:c:zr.o de

ntl'5 riP.m'~i<; c:."l!!,...

J-!

pzssat!os ~~:s de vinte z:-:os ca p:-or.n.;Í!)ação do

Código Ce ?rocasso Civil. é p;ii.orc!~l r..oc:!'errilzii-to,

P!.S

~:'."'JS r~

f!..C n~ 6_5193, .:. s~g~·ir t'".:!l"".s::ri:a e já 2Prov::tda ncs:a CorrJ:;o:.ão,
r~j~~ção,

tar:to do PLS n° 43 elo

~995,

e pcla

antPriormcn:e arn:~!isado, qt::;:n:o do Pi..C

rf' 200193, enexac:!o aos deis plir.:eiros, pelas razões acima expostas.
PAREC~R

PLC 20C'!93, p3rn ~~ d"! C~i .. ~3o de ~~t·riç.'b, Jurtiço o Cidad-:!tlia.
PcnrlN'3 o \1;;f,>!'X",
~~~

rn1"

$'71"~ .!o:ll~n P1~.

~':'f'l*'!11C'f" B_.,~

c-:a

t-"!.1'.4!

em

Ac:-escent."l pzrágrafcs ..:~s ~-ts. 180 e 183 e dá nova

~-tos

redz~o 20 2rt. 237 do C6êigo de Processo Chr!i.

t:':+r::-1, '"!''":'~.,o PI.C G!:/9"3 poc

~:'1 ("~;-.:~. r.M:f --:-r:h() :"n. :r,.7 &-! CPC, ~-f ;,:o i'ltim~ # ..'=""~
ou, "'se

;lta!;an~es

em

~r.ério,

dfret.;rm~-:~·1,

pele escrivão ou chefe de

s~-ef.ó!n"3-~(C:. re~~~o dÇ~da c:o .art. 238 pela Lei :f' 8.710/%).

Resse::a o ir.conv~iente

A:t. ~o. Cs e!"'.i. ~80 e 183 c:; lei rf 5.869, de 11 de j::t.'1eL-o, de 1973. que

de prc;etcs de lei 2fte~ndo artigos

Sin!Ju!ares c!o C?C, quando .ainr13 em tramitaç.:o legislz:iva projetas se!criais
dec=:oi'!"E:f'!es
proj~os

d:::~ <:!~'vieade

da Comiss!:l de

Juri~t~s. CO!:'J

o risco adicicnal de

"avo..;lscs.. entra:-em em Ccsarmonis cem ::~s roce::tcs leis

C?C (La:s n"'s s.e5~. 8.252 e aS53, Ce

d~

rcformil co

p~~óg~:lS:

"Art. 1BO.

Par.:Sgrafo Út"'.ico: Em c:.wo de greve c;ue pararr.>e

os U<:!baL'"los j"..Jdici:i.ios, a P:-esldéncia do Tn"bunal" .e que

~31'!2.'94).

Re.a:o:<::.õli:"lac:!a e m::!éri.3 por esta Cor.~lss~o. ccnsidcret.: o Re:z:or.

Ser.a&J:- J2F:=~RSQ;~ PERES, i:":ccnveíiia:-::e .a::eroç2o isclada do Có~\go dê .
Processo Civil, e, reje:bt::- a proposição

1:;~!i!ui o Cód(:Jo ~ Pro....~sso Ci'.'il, pass.:!m :. vi!JCI"Z' ~sc:cos dos seguiõl!cs

em ap:-eço {PlC n° 2C'9/93).

e~!:.t. su!xi:et:"d~ os se."Viços prejucilc:JCos f<:!ri expedir
editais iilfO:T:l3.'1dO as c!clas de inicio e tê!'ITiino da

s:.:sr>ensão dos praz,os, e as rpcdidzs toar.;do:s para o

O ?lC n° GS/93 atua\iza a tei adjeti...a civil, ajr::s:zndo o recu:so a

2~<:!:"".c:Hrr.e!"l!O dcs serviçcs de urgCr:cia."

!~~.,;~ias 2:\-e:'lçac!:!!s-: como c uso do fax,- S.:!-m, con:uCo, deforné-la, e à
sl~em~ticz

.

t:-.ez:ca pela recer.!e Lei 8. 710193 p~a as ·In:;mações aos

.ecivoggdos, :::Oi.S02r.te a neva redação do a:il"go 238 do C.P.C.

do

§ 3°. Ps psrtcs podcr~o. p:m;; resguardo do p.'"aZO,

Cédiso de Proce-ssa Civil, pois com o obje-tivo e~pocl~ico de r~sguardar o

apre~cro:t-z:- petições medien!~ cópia pclo s~tc:no: de fao-

ã ap:-esert.ação de pctiçOes em

sfr=Jile c:u niétCdo si!!!ilar, devidar.;~ante ;;;ssinadas pelo

Jl.ss!m. sugere-se a adição C'e

c:Jrr.;:lrimeõ!!O do prazo pro::essual, facilita-se
cóp:.:::s por/ax ou mêtodo simi!3:-,

cri;!!'ls::s no prezo :::!e cinco (5) dizs.

pa~grafo únlco 20 art. 'i83

porém com o :-cq<.ci~~ d3 jl!.....t3d:l Cos

j:;I"C"'...t:r2Ccr. desde que os cr!!fu,::;ls

e;: cinco (5} dias."'

SE:~.:t.-::1 j:.::-:t~dcs

nc

Pl"2ZO
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Att. 2'. O art 237 do Código de Processo Civll ;:~assa a. \'!:;c:-arco.~a sesuir.>.e..
A intenção exposta na redação do PLS 43, de 1995, foi a de que uma
'
lei autônoma estende--se a qualquer espécie de direito, e qualquer medida
judicial, ~ja inicial ou recursaJ. F.:rempfi.grotio um Man~ de Set:rur.mça..
(sqjeito a prazo de 120 dias) ou um Agravo de Instrumento (sujeito a prazo
de 10 dias). No direito penal é um método eficaz à apresentação de Ho/Jcas
C.nlpU.'>, e assim por diante.
pubr:ca~o no 6ra~o oficial, co:t~"lêo-s, os pra%05 c!:J data
em

Ç".JEt

o

O~o

da Justiça hzja ci:'Q.•Iado na sede c!a

comarca.
§ 110 • So o expcdicnt" rorern:o fc:
,i::lrr.=~l

p<..J~lca'"'_,

loc:JI, ~, t:mto c:edctldcdo, o disposto

3nteccdcn!o

.o;::r~e~:--s....~

apen:tS ôlOS

ryo

em

A lei é dirigida às partes, e dei"<3 espaço ao magislntdo para praricar
. quaisqucT atos ã vista do documentos recebidos por via de fa"'. Também não
: se Wme a uhlização de outros f!lCtMos mais mOjiemos. como a transmissão
via Mnt.lem já: consagrada na Internet.

artiso

.?.dv~:!dos

QUI!

Por f.m · o projeto deixa ãs partes a garantia da qualidade do
docuntettto transmitido~ bem assim não obriga a obtenção pelo Judiciário de
insttmnento capaz: de receber tais informações.

man:enham escritório profissiO!"'al r..'l ccmsn::a (<Jtt. 39, !).

§ 2". Nos dem::!is

C;l$05,. sorl!o

os

adiiOQ~Os

intfr.;zdos nos ter.nos do artigo 238...

Assim sendo, com a devida W!nia, entendemos que o PLS 43, de
especificamente da utilizaçifo de recursos tec:nológicos
modernos para a fonnali:z:ação de atos judicias;. é mais· amplo. sem
limiraç&:s. r não provoca alteraÇão no ordetmmento do CPC. sem prejufzo
1995~ por tratar

JS;

de que algtnnas propostas dos demais projetes sejam aproveitadas.~
não trat:un apenas da uhlização do f.>x.
_:.,. ('.

ê2la das Comissões, em

(

de 1~5.

í:'n~nhal.~~
Seooat:/

Anexo

, Rcf.:tcr

LEI N. 9.139, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995
Comissão de ConstÍhri'çJo, Justiça e Cidadania

AIWrtl di.çposith:n.'i da úi 11. 5.869. dt'
/I dr jwrdro Je /973. que in:nitui o
CóJíxn de Pmc~:rsn Cú·il. qr~ lrmam
do agrllvo do itlslnmu-nlo.

Projeto de Lei da Câmnra no 209. de 1993
(Tramitando em conjunto com o PLC 65/93 e PLS 43195)

O Presidente da República

Voto ~m Separado

Os projctos em análise pretendem,. modenriZ3r os: meio de acc:sso aos
recursos processuais disponlveis em nossa legislação adjetiva.
A culta e· csmernda observação do Rcfóltor~ Sen. JOSAPHAT
MARINHO.. bem que trnduz: o sentido commn dos projet~ já substituídos
por emenda aprovada na Comissão de Constituição. Justiça e Cicb:bnia.

õ Substitutivo aceito pelo Rebtor d.u proposições. é melhor
adequado porque sugeTe alterações melhor localizadas. Com efeito apenas
os arts. 180, 183 e 237 do Código de Processo Civtl sofreriam mudanças.
As mudanças su~das: no substitutivo não admitem entretanto as
inovações pretendidas em outros ramos processuais, notadamente na área
penal. mais sujeita a emergência.

'

No que se refere a nova red.'IÇão d:uJa ao art. 183, acrescentando-se

um § 3".. o substitutivo caminha no mesmo sentido genérico do PL~. 43, de
1995, de nossa autoria. QniO no que sere~ a forma de ~tlçao como
ao prazo de entrega dos documentos originais.
A f!OV3 léi do agravo que deu redações novas aos arts. 522 a· 529 do
CPC, já admite a interposição do Agravo de lllSfnrmetrto ..por outm forma
prevista na lei loca.l.... na forma, conforme o § T do :nt. 525, CPC. Deixando
assim aos Estados a possibilidade de ãdotarem meios mais céleres de
apresentaçao do recurso.

faço saber que o Congresso Nacional dt..-creta e cu sando·
nu a seguinte L!E
Art. 1". Os ans. 522.52:1. 524. 525. 526.521. 528 c 529 do

CIKJi,!!o de

l'ruc...-cs.~• Civil.

l.ivru I. Tflulu X. Captlulo III. pa.<iõsam

a vigiH"ãr. sob u dtulo .. l)(l Agravo'". c:um a segui me rcdac_·au:
··An. 522. Da.o;; dccis..ics intcrltx:uhíriao;; cabt...'fá agravo no
pr.u:o de: 10 (dr:.t.) dias. n.>tidtt ntlS <.~ultts ou pt)1' insuumcnlo.
Parágraro únil."'. O agravn n..1.idu inck..-pcndc de preparo.
Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravanh!
rcqucn..T.Ii que o irihunal dele t"Onhcf.;a. preliminarmente. por
ocasi&.ldujulgamenloda a~lac;ão.
§ lo N~u se conhecerá do agravu se a pane não rcquL'tCr
cxpn.."S.•;ouncntc. nas ra1.11cs llU na resposta da apelação. sua
3J'~TCCi3ÇãO

pclv Tribunal.

2" lnll·-rrwsw o agr<~vo, o jui1. poderá reformar sua decisão. apôs uuvida a parti.' cumrária l..'lll 5 (c.:im:o) di<ls.
§ Y' l)õ!S UcciSt.lcs inh.:-rloc:ut(írins pn)J(.:ri<Ja."õ em audiência
.admilir-se-á inlt.."TJXlS.iç:1n orJl do agravo retitkr. a conslar dn
rcspt.•ctivo 1r.:rnw. t.:-xpostas sucimamcntl.! as ra:r.ncs que: justili·
quem o pedido de nova <k.'<.:i.sào.
§
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§ 4" Será sCmprc rC!idn o agravo das dccis(1cs poslcriurcs à
sentença. salvo caso de inadnlissão da apelação.

..An:. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissfvel. improcedente, prejudicado ou contrário· à
súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.
...
Parágrafo único. Da decisão dcncgatória caberá agravo.
no prazo de 5 (cinco) dias. ao órgão competente para o julgamento do recurso. Interposto o agravo a que se refere este parágrafo,
o relaror pedirá día.

An. 524...0 agravo de insrrumcnln será dirigido dirctamcntc ao trihunal compctcntt.:. mravés de petição com os scguinlcs
n."quisilos:
·
I -a cxp<lsiç.ã(' do feno c do dírciw:

fi -as fa:t.ÜCS do [X.•didO dC reforma da dcdsão;
III -o nome c o endereço completo dos advogados, consumtcs do procl.-sso.

Art. 558. O rclawr.podcrá. a requerimento do agravante.
nos ca<;os de prisão civil. adjudicação. remição de hcns levanta~
mcnto <lc <.Jinhdro sr.:m caução idónea c cm outros casos dos quai.-.
pos.~ rl!.'iultar lL'Sàt) graw c de difícil rcp~<.~çãu. sendo rek·vantc a
J'und<.uncnwçào. ~uspcn<.IL·r <l c..·umprimcnw ela dccis.ão at15 o pronunciamcnlo ddinitivo da turma ou câmara.
Parágrafo único. Aplkar-sc-á o disposw nL~te artigo às
hipútt..'St.:S (JU art. 520."

Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruí1 - ohrig.aloriamcnlc. com cópiao; da decisão agravada. da
certidão da respectiva intimação c das procuraçôcs outorgadas

aos advogados do agravanlc c do agravado:

n-

facullativamcntc. com outra'\ peças que o agravante

A~l. J" Esta Lt.:i cnlra cm vigor 60 (sc..,scnta) dia<; após a
sua puhlkação.

· entcrrdcr úteis.

§ Jo Acompanhará a pclição o comprovante do pagamento
das rcspccti vas cuslas c dt> porto de retomo~ quando devidos.
conforme tabela que será publicada pelos uibunais.
§ 2" No prazo do n ..-curso. a pcti~'à(l será protocolada no
tribunal. <J~ postada no correio sob registro cmit aviso de recebimento. ou . .ainda. interposta por outra forma prevista na lei local.

An. 4c• Revogam-se a-. disposiçõt!S cm comrário.
Brasma. 30 de mwcmhro de 1995; 174<• da Independência
c. I07" da RL-púhlk'a.

Fernando Henrique-Cardoso
NciS<mA.Johim

An. 526. O agravante, nó pra:r.o de 3 (três) dias r<.-qucr<.ará
junt2lda .ans autos de processo. de cópia da petição do agravo de
instrumento c do êomprovantc de sua interposição. a~sim et)mo a
Idaçãtl dos documentos que instrufram o n.oçurso.
Art. 527.. R'ccchidu o agravo de instrumento no tribunal. c
distribuídv inct:atinenli. se nà(l Ji.Jr ca-.o de indcJCrimcnw limiriar
(an. 557). o rclawr:
I ·- poderá requisitar i oformações ao juiz da c:~ usa. que as
pn..-stará no praz<l de 10 ( dc7..) dia'i;
II - rx>derá atribuir clCit<J suspensivo ao recurso (an. 558).
eomunicando ao juiz tal <k.-cisãu;
III - indmará o agravado. na mesma oponunidade. por
offcio dirigido ao se~ advogado. sob registro c com aviso de
rcccbintl..~to. para que responda no prazo de JO(dcz) dia.<>. facultando-lhe junrar cópias da<; JX.'Ças que entender convenientes; nas
comarcas scded<l tribunal. a inlimação far-sc-á pelo órgão <>fiei-

ar;
IV - ullimada<; as providências dos incisos anteriores.
mandará ouvir o Minislério Público. se for o caso. no prazo de 10
(dez) dias.

·
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PARECER N• 76, DE 1995
DA
COMISSÃO DE CONSTÍTUJÇÀO JUSTIÇA E
CIDADANIA sobre o Projeto de lei da Ci1mam no 65, de
1993 (.rtl2.336. de 1991 , na CO) que ..altera dispositivos
da t.e4 rf' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Proce-sso CiYif.•

RElATOR: SENAOORJOSAPHAiMAA.tNHO
RElATÓRIO
1.
Aprol1ado na~ dos Deputados, 'vem a esta CcmissAo. para reexam&, o
presente projeto, que altera dispositivos da lei~~ civil. no que se refere aos
aiOS proeGSSUBiS {ato$ das partes, prazos, inlil'naÇOo$)' f:l quanto à suspensAo dO
pn:lC8S$O. Some-se às tnúmeru iniciativas qug ot!jetNam impflmir maior celeridado
i pnJStaÇAo jtlrisá'!donal civil.

2.

' Ê o que ~ nmaltar do rela_tóiio. .

Parágrafo tínico. Na sUa resposta. Q_ âgravado obscrv~á- o
disposlo no § 2° do ari. 525 .. ·

.•

An. 528. -Em prazo não superior a '30 (trinta) 'dia<; da
intimaÇão do agravado. o rcialor pedirá dia. para julgamento.
An. 529.. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a
dccísão. o relator considerará prejudicado o agravo."

· 'Ar1. 2• Os arts. 557 c 558 do Código de Processo Civil
passam a vigorar com :seguinte redação:

DISCUSSÃO
3.
estaroos ~ a era da infonnáfk:a, e é natural que a administração da
jOstlça ae bGnetleie de tais BV8f1ÇC13. Objefivlil: a presente iniciativa adequar
aspec:tos referentes aos prazoa e intlmaçóos pelo uso do técnicas modernas, que
lomem mais égil o pt'COG:UO. InCorporando as propostas em «»:ame àQuelas já
editacfas com ~o em estudOS da ComíssAo de Juristas qUe analiSa a
febma do C6digo de Proonso Civil, Observ~. com apoio em .:sugestões
apresentadas, em crspeeial. pelo Ministro .Aihos Gusmão carneiro, do Superior
Tribunal de JUStiça e coordenador cl8qtJfjla comisdo, 'alguns pontos que Yisam a
harmOnização das presentes modificaç:OOs ao sis«ema da lei adjetiva dvi.l.
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4. A alteraçaa proposta ao artigo 160 do Código d& Processo Civil, incorporando o
uso do sistema de fao.simlle para a ~ das petiç6es. é apropriada às
rnalidadss lea1016gicas aluais. Entratanto, pela sistemátlea da lei adjetiva civil,
Emaria a aJtetaçao proposta melhor~ ao ser inclulda como parágrafo 30 ao
artigo 163. que trata do~ do prazo, do que como parágrafo único ao atlgo
160, ~ tnrta da~ do recibo por ato da pane. ·
Aclemals, se o qu& se visa com a modernização dos procedimentos judiciais é
abreviar a prestação jurisdicional, deve-se roduzir para cinco {5) dia$ o prazo para a
juntada aos autos dos originais expecidc.s por tax..
·

Agosto de 1996

Art. 237. Nas dGmai5 com31"CaS. aplicar-so-á o cf1sposto no artigo
antec8dento se o oxpedlêrltct forense for publicado no 6rgAo Oficial, contando-se os

prazos dá data em que o Diário de Justiça haja cirCUlado na sed8 da ccrnarca.
<
§ 1•. Se o axpedientlt fOfense for publicado em jornal lOcal. para tanto
~. o disposto no artigo anteeodente apllcar-5&-á a~ aos adVogados
que mantenham esoit6rlo profissional na comarca (art 39, 1).

§ 2"'. Nos demais c:asos. serao os advogados Intimados nos lermos dO
artigo 238."

5.
Quanto à proposta de alteraçio do ~ 180. acresoentando-lhe um
parágrafo único que trata, espocitlcamento, da hipótese d& greve no seNlço

judiciérlo, ó bastanta relevanta, observandcrse, apenas, em atendimento à
necossidade de dareza, alter.JÇ6&s dtt redação.

.ao artigo 237. quanto às
cumpre compatibilizá-las á nova realidad& do a
do interior ser publicado no Diário da Justiça.
Assim, v.g., como acontece no Estado dO Rio GnwKlo do Sul, onde, para tOdas as
6 o periódico editado pelo pt6prio Tnbunal de Justiça.
6,

Art. 2". Apresente lei ~em vigor na data de 5U!lpublicação.
Art,. 3" • Revogam-se ás disposições em Conlrárlo.

No que se refere às modificações propo$as

lnllmaç6es nas divetSM eomarcas,

~

foterl:se das

c:cman::as

comareas.
7.

DGye-.u, ademais, incorporar asta alteraçAo do artigo
pela f!IO!IfU Ui 8.710193. que deu nova redaÇao

~trazida

z:sr à nova
ao artigo 238

do CPC quanto às intinlaçõM aos advogados. Diz a referida lei:
..Art 238. Não dispondo a lei' de outro
modo, as intirriDç6et; son1o f<Jitas à$ part~. ao:Jõ seus
· ~ legais e aos advOQadaa pelo correio,
ou sa presentes 81'11 cartório. diretamenta paio esaivão
ou chefe de .secretaria"

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PROJETO OE LEI DA CÃMARA ~ 65. DE 1993
ASSINAR.AJ.4 O PARECER, EM REUNIÃO OE IS DE MARÇO OE J99S. OS SENHORES

SENADORES •.

.

!RIS REZE:NDE - PRESIDENlE
JOSAPHAT MARINHO- RELATOR

JEFFERSON PERES
BERNARDO CABRAL
ROMEU ruMA

!v.MEs.,.,..., .

CARLOSPATROCINIO

EDSON LOBÃO
J05EBIANCO

ADEMIR. ANDR..ADE
JOSÉFOOAÇA
ROBERTO FREIRE
ESPERIDIÃ.O AMIN
PEDRO SIMON
JÚNIA MARJSE
RONALOOCUNHAUMA

PARECER

9.

Diante do e>:posto. somos pela constitucionalidade e juridlcidade da proposição

a, quanto ao m6rito, por :sua~ na forma do ~o anexo.

PARECER N• 141, DE 1995

E o parecer.
;E./.I~t. .!Dfr.

/•.'':: f

Da Comissio de Constittúçio. JtlStlça e
Cidad:lnia sobre o PLC n6 209. de 1993. que
~acresceata par.ig:rafo ao .art. 236 da Lei n°
5.869. de U de janeiro de 1973 ~ Cõdigo de
Processo Civil."

·CC ::i

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 65193 {PtC N" 2.336191NA ORIGEM)

Altera órspositivos da lei rf' 5.869, de 11de janeiro de
1973-Cód!go de Processo C'rvil.

Art 1•. Osarts.180,1B3e237daLeine5.869,de11dejaneirod01973-C6digo
de Processo Civil, paasam a vigorar com a seguinte redação:
I· RELATÚRIO
"Att 180;,,,,,,,,...,. _ _ _
.. -·- -.. --"'-·---""-•N•~• ..M•-•--•--•""
Parãgrafo ·Urtico: Em caso de grava que paralise os trabalhos
judiciári03, a Presidência do Tribunal a que estejam submetidos os seNiço.s
prejudicados fará expedir editais info«n.ando as datas dê inicio e término Oa
suspensão dos prazos, e as medidas tomadas para o atendimento dos serviços de

urgência.

--···-

Art. 183:...... ___________·~=-·

§ 2"......._________...,...,...... _ ..............._________ •...
§ ~ A3 partes poderêo, para resguardo do prazo, apresentar petições
atravé~ de cópias pelo sistema de fac-simile ou métodO similar. devidamente
assinadas pelo procurador, desoe que os originais sejam juntados no prnzb de cinco
(5) dias.

O Projeto de Lei sub exam ioe,. de autoria do nobre Deputado
Jackson Pereira. pn::tttlde acrcsocntar parágrafo ao artigo 236 do Çódigo de
Proces:so Civil,. para estabd.C'Cer que Dos proc:essos origioârios de outros Estados.
e em tramitaÇão por qualquer Tn"btmal, considerar-se-lo feitas as intimações
~quando fon:m cferivadas por carta registiada. com aviso de ~ebimento.
Em sua justificação, o ilustre parlamCDtar alega que os advogados
sofrem grandes transtornos por não tomarem conhecimento, em suqs eomareas de
origem, de inrilnações que lhes dizem respeito, tomando "obrigatôria a onerosa
contrat3Ção de outros profissionais nas referidas capitais".
Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento Comum, cabe agora
ao Senado Federal como Casa Revisora. atraves desta Comissão, apreciar o
Projeto enfocado.

II- VOTO DO RELATOR
O presente Projeto não merece qualquer reparo quanto a sua
constitucionalidade c regimentalidade. Por estar em collSOJlância com o sistema
jurídico brasileiro
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e. tambêm,juricúco.

Relativamou~ ao mérito, et~tendemos ser oportuna e eooveniecte a
alteração da lei processual ora proposta.

Com efeito, é por demais sabido, mormente por aqueles que se
ectregam ã militância forense, que as íotimações cos Díãrios de Justiça são
absolutamente frâgeis no tocante ao seu objetivo primordial, que é o de
comllllicar os atos processuais às partes. Se os causidiC<Js jã sofrem em suas
comarcas de origem. pode-se imaginar, cristaliruunecte. o qce significa eSte
vetusto instituto aplicado aos advogados que exercem seu mister em todo o Pais.

O Proja:o de Lei IIO'VUnCQte sob enfoque. de .auttJria, do ~
Pcpwdo JadQnll: Pcrcira, pmmd.c actesceaW" parjg:rafo 10 artigo 236 do Códiao de
Procc:sscl CiVif. pan: c::stabdeoa que aos proceuos cri~ de cuuw Esudos, c em
llmlitaçlo por qu1Jqu« Tn"bun:d,. consider.r-se.lo feiras as~ çeaas quandÕ
fomn ctêtivadu por c:m:a ~ com avim de rtabirnc:ato.

Em aA. juslifk:açlo. o ilustre pW.!ncatat alega que os
IIOiieiD ,srqdes tiUStOmO:I JIOf" nlo toiDl!aD ~. em sua
de" Ofisem. de iDcimaçt5es que lbes di2:an rapeito, toml!ldo •obriptória a
ono-oa. 0011tt1t1ç1o de outnM ~ nu tcfcridu ççitais".
~

-

ooasarc:a~

Nos exato~: tcmm do utigo l:U do ltcgimento Conaun, Qbc
130A 110 'Seaado- F~ COUIO. Casa Revisoca, att:avés dc:sc& ColtWio, ~ o

"""""""'· .

.O- DO MtRITO
ç~

Por outro lado, não há que se falar em onerosidade ou tetatdamento
do processo. tendo em ~ o benefkio que a medida ora proposta ofetecer.i.
Afinal. com a remessa de ama carta registrada cstat-so-á ampliando a
possib_i;lidadc de defesa dos jurisdicioaados.

Isto po~ opinamos
constitucion3Iidade e jurididdade do
Projeto, redigido com boa téarica legislativa e em teJmos regimentais. No mérito
pela sua aprovação, ~o em vista que aprimonná ·a condução· dos feitos
judiciais,. mormente ao tocante ao priDcipio da ampla defesa.
·

peia

CwDpre. entrctam:o. po!Jdenr, ~e. que o projeto
cqt.UvOCO$ de t.écaic:a e alo aJcanç:a os propósitos ~
su.

=

exposiçlo lfc motivos.
ap~ pdo

vare tf'&ltiCt'eY« aJswts U(ll;:bos ®, lúciclos &fBU!DCÔtos
ilustre Seaador Bc:matdo. Cabcal, ~. cm anocaç&s que me

CZICill:ÜilhoU, o seu nque:rilzlemo de adiantcrdo para ~da matéria.
-~ outta parte.

é•

sublüthar que- o !..;nado Fcxkal veio de

lpftiYar, aos IS de mii'ÇO ttaa:sacto, cm sua Coc:aisdo de O:xlsticuiçlo c 1ustiçl. um
St,bgjtJrtim 'º pr& 6:jl2l (relator o emiiJemc ~.loslp&uMuinbo), cm o qual é
fllOCtificado o 111 nz do crc Ddc comtMdo • pr'eVislo :scguiatc:

Se o expedialte futeale for publicado em.Jc;m.J local para t:lllto
o dis:pouo ao art. ~ .ç]iQr-sé4 apenu &0$ ad:vopdos: que
~ csc:ritório profissiocd D&C'OIDIIQ.(art.39).
'
~

Ao. ~ domieililw:kls cm cuttu ecmiJQS (e alo S4XIICQtC

'esn ouÍrn ~. c0mo00Qit& do PJ.C 209/93 <n CIDCICIIOC) incididO dispolto DO III.

_. m

ou.

(!,g § ZO do PLC 65193 ), ou :SCj&, • inlimaç:lo será feita por m pogal
•se
prt:SdlleS em can6rio. ~ pdo c:soivio ou chde de secn:tW.• 'ttrlr:Jn dma

agm WPdJiri !f!71Çr'9ll.

'

Cumpre~. porfim.o~~dePnlf:tol

de lei a:hemldo attXg.n ~do <:PC. quando ct:Jo áddaca ~ kgisWiva
projeto~ sttorilis dêcDm::atel da atMdacla da já mencioAda Comialo de jt.a:istas. com o
tiiOl ~de os projctoac 'awllol c:atrzrQ2I. cm deslrmoaia ou rirem de caooarro is
'recc:n~:cs leis
8.95l, 8,952 e
de 13 de ~ IIP$Kl0, de rdbnDa do
Cl'C"

a-s.

usl.

m-Vóro
~ • prop<»içço teve oript ~ 12 de ~de
I~ ~ çatU ae iaicina • reforma do Código de Processo Civilm CDCalJO de
~dcjuristu i '·-""";";~~cmto. '

.,__.

·~mc:uu:,em24cÍe~cÍc·r99J,foi~&I.Gi~

do tralho pt'OfiaJo de5lcs ~ cuftÓces do dUàco • a: ~
~ ttatoç da uâlizar;:lo da \'ia posta! como meio ele~~~ ~

utO • iiuto

t·CPC~~~~ ~~osanigosUlQWitcs

PARECER N"

,DE1995
O.

~

- -COMISSÃO

'DE
CONSlttUJ.ÇÀ.O, lUSTlÇA E

ClDADAMA,. sabce o PLC ~
2119, de 1993, que ..~
parisÍiih .o lrt. 236 da Lei ~
5.169, de li de ,i:loeim de 1973 -

Cá<fisode"""""C!W".

RELATOR: StmodorJEIIFERSONPbtJ:s,
I· RELATÓRIO
Por docislo do pkzdrio. Rtcn::t& • esta Coalisslo, pv.a rce:wne..
o PLCf!' 209, de 1993, a rc:qucrin1ento do iustre: Scn:adot BSNARDO CABRAL, que
Dele detCctou falhu, cm nota.s aitieu <n incotpoQcW a este DOVO p&niO:r, c:citidG em
~ao amtrior, q6s ~da m.uáia.

A CICI!irdo•delipada eaaPmoa·• 1U1 tm:6i e,.
XU~CilUdoldma:loristmi Lci~l.m, de 13 dcdezembcode 1994,que.mo!toóoo
p:oocsiO de
.
CIOalido DO cócip aD: a:forma.
AD rciatac' o PLC a- 155, de 1993, em litldo aaterior dessa
Comisslo. ~o-me pda sua çmvaçlo. de proato. Kallda Pelos meu1 aobtes
Parei, n:ua1tci 01: trabalbo& de IQOdarizaçlo, ~ c ~ do
proc:csso civil bnsilciro, que estio lelldo ~ sob ~ da Escola NKioaa[
da ~ Com esta fimJidacSe, ué a prcso~te .data. foram. onze os proj«os
~ dos4uais sete.i' se trusfonalram an lei
. " ,

Lcvuldoem conta Ws ~ n1o se afisur,l cocYCnieate
a1tenr.ç1o dollda do Código de Proc:cuo CMI. .aotadtmente por ter sido objc:to de
estudo porcomisslo 1 '"inó• rao assunto quando da cdiç:lo de~dipbna ksal
um eom muito pouco tempo de ~ razio pai' que, ~ a mJ1iri:a. o
~ é pda rt;jâçlo do projeto de lci cm &pi1'WO.
Sab.liuCOC!Uss6e:r,.cm
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Art. 18. O juiz, de oficio ou a fe<lUerimento~ ClJDdenar.á o litigante de
IIIá·fé a indenizaJ:" à parte contrária os prejuizos que esta sofreu, mais os ho·
corário:a advocatlcios o a. despesas que efetuou.

LegjslaçO<>ci1adado ! ' = ; ......W. pela Secrebria- Oern1 da Mesa.

·---·--..--~-·-··--------·---·------.....-~...... :':.

LEI N.8.951- DE 13 DE DEZEMBRO DE .1994
A!te:-a dj:tpOs.itiYO• do Códia:o de Proeeuo Ch•il sobre ••
a~ de coad~~J&çio .,. P•Kam.e.to e d& uauc:apiJ.o
O Presidente da C4man doa Deputado,;
da República.

DO

exerclcio do carp de Presidente
·
·

Faço aaber que o Conrreeao Naclonü decreta e CU.l,sani:iono a se~int'c Lei:
Art. 1~ Os dispo.ritivos a secuir enumerado;:, da Lei n. s,áG9( 0 , de !1 de janeiro do 1973- Código de Procesao Civil, peaam a vigorar com a 3ep]nte reàação:
"Art. 890', . · · · · · - · · · · - · - - - - - · · - - - - - - - · · · - - · - - - § I! 'lht.tando-~~e de obrigação em dinheiro, pod~ni o devedor ou terceiro optar pelo depósito da quantia devida, t!lll. eat..belecimento bancúio oficial.
onde houver, situado no lutar do papmento, em conta com correçio monetli•
ria, cientifieaudo-ae o credor por carttt com aviso de recepção. llDinado o pra:co de dez: diu para a maniCestaçl.o de recusa.
§ 2! DecOrrido o prazo referido DO pairr.afo anterior, sem a manifes·
taçio de recuo., reputar·••' o devedor liberado da obrigaçio, ficando 1 di:sposiçio do uedor .a quantia do~itada.
1
§ 35 Ocornt~do 11 re.::usa. .m.anifesblda por escrito ao estabelecimento
banc:irio, o deftdor ou terceiro podeni propor, deirtro de triDta dia.s, a ação de
coaiJicnaçlo, iastrui~o a i.nieial COI!l a pron do depósito e da recusa.
§ ~ Nio pi:'Opolta a açi.o no prazo do paráp-afo anteriot', ficará sem
efeito o depóaito, podeado levantá~lo o dep~.U~itantc!:.
Arl. 893. .Q l!-utw", na petiçlio i.D.:icial, rectuererá.::
I- o depóSito da quantia ou da <:Oin. devida, á ~ efetivado no pr:azo de
cinco diiiS COiltada do deferimento, res.so~~Ivada a hip6te:~e do ~ 3! do artico.890;
II- a 'citaçio do ria para levantar o depósito ou oferecer resposta.

.......... "!··.. --';""'-.-.-·-··-·--··-,-.....__:.,..,-_:_,, __.........-~..........
Art. 896.

~~erá

§ 4! ~as causa.s de pequeno valor, nas de valoJ:" inestimável, naquelaa
em qUe nio houver eondenaçlo ou for ve.ncid.D. a Fazenda Públic:a, e nas execu_ções, embarpdas ou nio, oa bo.no"n!.rios .serio fixados co.n.soante apreeiaç~o
eqilitativa do jui:c, atendidas as normas das alineu "a'", "'b'" e "'f!" do parágra~
fo anterior.

............--..·.. --·-----·--~-------·-·..

--......:.............. ...
,

_-

Art. 33. .. ..- - · - - - - - - - - - - - ·..· - · - - - - -..- ....
· P3.l'l1rrafo único. O jui:r: poderi determinar que a
~Ponsáve! pe·
lo pa8'8JnP!'Ito dos honorários do perito deposit:.o emjuf~ o valor cortespandente a ena remunençt:o. O numerári[), recolhido em dapó3ito bancário l ordem
do juí:to e com cotteç;Io monettria, será entrecuo ao perito após a apresentação do laudo, faculta-da a aua liberação parcial, quuào necessária.

Parte

........ ~38. -Ã~~-;,~-;·;::;::;;,:;;:~.: Po~ ;,~~·;:
bEco, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a pntiear todo.t
oa atos do p~o. nl't'O pzr.r:a receber dtaçio inicial; confessar, reconhecer
a pr:oc:ed.~a do pedido, tnui!Pr. dl!liatir. renn:nóai- ao direito ".sobre que se
Wnàa. a açlo, recebei:', diU' quiblçio e firm~ comFQaüa.o.. .
•

......-....-...-----···--··--·---""-------·_._...__ ______ _
Art. 45. O advopdo poderi,. a qualquer tempo; n11ttuneisr ao manda.
to, provando que cientificou. o mandute a fim de que este nomeie snbstituto.
Du~nte oa. dez dias seguintes, o advogado continuani a repr=entar o !UIIndante, desde qne necessário para lhe evitar prejuí:to: • •
' ..-

Art,. .c6.

~~grafo único.
O juiz poderi limitar o Iitixonsórcio facultativo quanto ao riliníero de litip.ntes, CJ_uando este comprometer a rlipida sblução do li~
ti(io ou dificultar a defesa. O pedido de lim.itaçl;o IDtorrompe o prazo para re~5901t., que t"eCOIDf!i;& da intitnaçl.o da decido •

..._,_

admi!lsivel se o

Art. 897. Nio oferecida a contestaçlo, e ocorrentes os efeitos da reVe~
lia, o juiz julgll'ri. proeedente o pedido, declarará extinta a obripçi.o e condenará o réu nas cus~as e honorário:J ~dvocatfQos.
•

Art, 899.

§ To O valor da indenizaçio será desde los:o fixado pelo juiz, em quan•.
tia n!o superior a vi.nte por cento sobre o valor da callSa, ou liquidado por arbitramento.
Art. 20.

Mo'

Na contestação, o n5u poderli. alegar, qu~

Parigrafo W::Ueo-. · No Cll!IO' do inciso IV, a alegação
réu indicar o montante que entende 'devido.
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.......... --·---·---------··--·-·-·---·-·--·--·--

____ ____________ ____ _

Art. 125.
· - - - - - - · - - - - - -..- -...- - . - - :..:.....:..;. __
................
.,... ______
._.....__.
..
.........
..
.

:..,,,, .. ___ ...;..,~----~:..:..:..:. __________ ,....;.:

§ 1~

Alerada a insuficiênciA do'depósito;poder.á o réu Jevalitar: deSde
loJ1:1, a quantia ou a Coisa depositada, ccrn a conseqúente liberaç!o·parcial do
autor, prosseruindo o processo qnanto à p&rcela contf'Overtida..
·
i 2t A ~entença que conduir pela insufiáCncia à o depósito determina·
ni, sempre quo po.s.sivel, o ~nont.nte àévido, e, ne~te caso, valerá coz:no título
executivo, facultado ao credor promover-lhe a execuç.lo nos mesmos autos.
........ ~ 94;-o:;to~n~o ~; petiç~~'7n~;i-;j:funda:;;;d:-~:.:d!;~
e juntando pl1U1ta do imóvel, requererá a citaçtlo daquele em cujo come esti·
ver recistrndo o imóvel usucapiendo, bem. como dos confinantes e, por edital,
dos rius em luzar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao
praZo o di:~posto no inciso' rv do artigo 232.
Art.. 943. Sedo iqtimado.s por
posÍal, para Que ~iestem interes.se na c.usa. o.s representantes da Fue11da Pública. da União, dos 'Estado!. do
Distrito Fedenl, dos"I~rritórios e dO$ Municípios.'"
Art. 2~ Esta Lei entra em vieor na data do s1111. publicação.
Inoceoclo Oliveira...., P~idente da Repübtica, em exercício.
Aluandre de Paula Dupey7at Martins.

m

LEI N. 8.952- DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Altera dispositivos do Códia:o do Proceno Civil :~~~obre o
pifQcesso de conhecimento e o processo eautelu
O Presidente da Cii:Dara d011 Deputados ao exercido do auge de Presidente
da Repüblica,
,
F:aço labeJ:" que o Conrreslllo Nacional deeret.a e eu sanciono a .se~inte Lei:
Art. 1!. Os dispositiVOI'II a seguir enumet'BdOll, da Lei n. 5.86911l, de ll de ja·
neiro de 1973- Códl&a de Proce.s.so Civil, passam a virorar com a llleguinte ~ação:
..Art. 10. O cõnjuge 110mente neeeuitarã do a>nsent!mento do outro pan propor aç6u que ven~em sobnt direitos reaia imobiliários.
t 1! Ambos oa cõ.njuges serão necessariamente citados para a~ ações:
I -que venem sob~e direitos reais imobiliários;
............... ., ____ ,.. _ _
..--.-· ......., ____ _
t 2: Na.s ações ~ssõrias a part.icipaçào do cônjuge do autor ou do .réu
somente~ indi.spens.i.vel nos 0$03 de compasse ou de ato por ambo.s pratieado~.
.,--"-~..,.~·no=-=<--·~-

Art. 162.

. . · - - - - · - - · - - · - -....- _.....-....•.;.....;,-, ____ •• _

-----·--·----·--e rovistos pelo
juiz__,_______
oecenãrios.
....__,_,.
..._________________________ _
..............-·-·----·.........--~.:.........:.;....,:.;_.

§ 4~ Os .atas meramente ordinllt6rioe, como a juntada e a vista obriptória.. icdependem de de~:~pacbo. devendo Sfll" praticados de oficio pelo .$t:rvidor

_____

qu~todo

Art. 170. É licito o uso da taquiçafia, da esteaotipi-. ou d~t outro método id6neo, em .,.,;-•,~·"r iuf%"1 on tribunal

Art. 172.
vinte horas .

O.s ato.s proces.,uais reaii:ar·&e·iO em diu Uteis, das seis às

t

I! Serào, todavia, concluídos dépois das vinte horas os ates iniciados
antes, quando o adiamento prejudicar a dilil:fncia ou causar E:rave dano.
§ :;:- A citação e a Pfl!!hora poderio, em casos n:cepciona.is, e median~
te ~utonzação expns.sa do juiz. rea.lizaN;e em domingos e feriados, ou nos dias
úte1s, for~ do horário estabelecido neste .artigo, ob!lervado o disposto no arti8'0 5!, Ínciso XI. da Constituição Federal.
§ 3: Quando o âto tiver que ser pr.at.icado eiii determinado prazo POT
:n~eío de ~etiçlo, e!lta deverá ser •presentada no protocolo, dentro do ho~ário
de elCpedlente, nos termos da lei de organizaçio judiciária local.

.........

-_

·

aç.ao.

§ 1:

·-·-·-·-·---..

_________ ___

....;.;._·
.._.._

·-~-----·-.....:..·----

Art. 219.

.,

..-:,_

_,

.. ..

__________..___.._..........:....

A i.nterrupçlo da prescrição retroagiri .à data da pt'Opositu~ d.a

§ 2!! Incumbe à parte prnmover a citação do riu nos dez dias aubseqüente;s 110 despacho que 11 ordenar, nll.o ficaado prejudicada pela deiiiora imputável exclusivamente ao :.;erviço tudiciJdo.
·
§ 3! Não ae!ldO citado o réu,. o jui:lõ prom~gará o prazo ~tê o m.iximo da
noventa di11.1.
• .• ,.., __ •.=-._.....................

~-----

_ _ _ _ .. __ ; ... _ .. __ .. _____.___, __ _

-·-·....·--·------.... -.....--·-·-·-·---·-·""-·-·-·"
PaJ;"ágr~tfo único .

Art. 239.

......

··········--··-~

___

..._____.___ .__ .. ________________..... ---..... :,

UI -a nota de cieato ou eertidáo de que o interessnào não
dado.
-

.11.

apõl!l ao mnn·
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Art. 272.

O proc:edimeato comum é ordinário ou sum.ário1
Parágrafo único, O prooedimento especial e o pnx:edimento sumário regcm-u pelllll cililpo.sições que lhes :são pnlprio.s, aplieando-ao-lbel!, sub.sidiariameate, as di11~ições cerB.is do procedimento ordinário.
Art. 273.- O jui:~: poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
~alrnente, ~ efeito:~ da tutel:n pretendida ao pedido inicial, desde que, eXJs·
tindo prova inequívoe., se convença da veoos:similhanÇII. da alegação e:

00727

Pará&r'afO ",joico. Interposto o t'ecuno, a medida c-autelar será :requo:~
rida di:retamente ao tr:ibuaal.
Art. 805. A. medida cautelar poderá ser sub.stituida, de oficio ou arequerimento de qualquer das partes, pela prestaçlo de caução ou outra guaD.tia menos cravoaa para o rl!lquerido, sempre que adequada e suficiente para
evitar ales.lo ou repará-la integralmeD.te."
' ·

Art. r- Ficam revogados o inciso I do artigo 217 e o § r- do artigo 242, renu·
I- haja fundlldo receio de dano irR;pará.vel ou de dificil reparação; ou me =do-e-e 0!1 incisos U a V daquele art:iFlO e o§ 3! deste, do Código de PI'OeeS:!Io Civil
II- fique cal"llc:teri:tado o abuso de direito de defesa ou o manlfestQ pro_ Art. ~ Esta Lei entra em vifor sessenta dtas após a data de sua publicação.
pósito protclatório do l"éu..
Inotencio Oliveira - Presidente da RepUblica, em exercido.
-§ 1: Na decisão que Mtecipar a tutela, ojuí:t indiCU"á, de modo claro
Alexandre de Pauta. Dupeyrat Martins.
•
e preei.so, as n:cõea do llCU convencimeJrtQ.
-§ 2! Nilo se eonc:edeni a ant.ecipaç!o da tutela qullt.ldo houver periço de
irrever.sibilidade do pl"<lvimento antecipado.
f 3: A execução da tutela antcciprub observará, no que couber, o dis·
po:~to oo$ iaciaOlll II e UI do ar1:igo sas.
LEI N. 8.953 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994
§ 4~ A tutela antecipada podeni ser ~pdo ou modifie3.da a qualquer
te!llpo, em dc:ciaio íuod.:uoentada.
Altera os dispo•itivoa do Código de ProcesiJO
Civil relativos ao proee11~ de e:z:ec:uç:lo
§ s: Concedida ou nio a antecipaç.iio da tutela, prosse~rá o prncuo' Presidente da C!m.ara dos Deputad~ no exercício do ~de Presidente
:so até final julgamento.
da República.
Faço sab~ que o Conçeuo Nacio:nal decreta C!! ea sanciono a squiD.te Lei:
Ar1:, 296. Iruleferida a petição inicial, o autor poderá apelar, faculr..tAri. 1~ o, di.spo$itivo:11 a secuir enumerados, da Lei 1:1. 5.869C11, de!! 11 de jado ao juiz, no prazo de quarenta e oito horas, :reforw.ar.su.a deci.slo.
lleiro de 1973- Código de Processo Civil, pusa!ll a vicorar com a llqllillte redaçlo:
Parágrafo único. Não sendo reformada a decis4o, os autos .serão ime"Art. 569. . ......... _..........
-----·..··------·-·---·-·
diatam.ellte encaminhados ao tribqnal competente.
Parácnúo único. Na ~DO.. da execaç!io, obsel'Ya-lle-á o seguinte:
a) 11erlo extiiito.il 04 ez:nba:rcoS que venarem ape11e sobro questõe$ pi:Ocessuais, papad~:t 1:t credor u cu•tu e o.:s bonorári~ advoa.trciot;
Art, 331. Se n!i.o se verificar qualquer das bipdteses previstas na!! seç~es precedeate~:: e a causa versar .sobre direitos disponfveis, o juiz dui~
b) ·no. demail CllliiOI, a ertinçio dependerá da conco:rd:lncia d~:t embarp.nrá audlêncie. de coaciliaçdo, a realiU~.r-Se no prazo máximo de trinta CÜ&I, à qual
deverão coinpnreeer a.s partes ou Sell!l procuradores, habilitados ll transigir.
§ l! Obtida a conciliação, 1reri. reduzida a termo e bolllCI!ognda por ~en
tença.
Art. 5&4.
---------------------·---·-·------------·-···----··-§ 2~ Se, por qualquer motivo, D!.o ror obtída a conciliaçil.o, o juiz fJXa·
III- a sentença bomolop.tória de laudo arbitral, de conciliaçio ou de
rá os pontos controvertido8, decidirá u questaes pro«:ssuai.s pendentes e de-trans:açlo, ainda que esta alo verac questlo palita e.111 jufz03",
termi.Dar.í. u provu a serem produúdas, desig:caado audiencia de im~trução
e julgAmeD.to, se necessâri~:t.
........................------···---------~-·--.-_----------------

...
..

----·-----------~----·--··-;--~----------------------Art. 417. O depoimento, datilol:l'aíad~:t ou registrado por taquiçafia,
e.:rtenotipi.o. ou outro métod~:t idóDeo de dCICumentaçiio, será usinado pelo juiz,

pelo dopot:~nte e pelo.s p.roctlrl:dore.s, facultando-se U partes a sua gravação.
PariK"&fo único. O depoimento aert pu11ado para a versão datilogrttiea quudo houver rccurao da sentença. ou noutro• casoo:, quando o juiz o determinar, de ofido ou a requerimento da parte.
--------·--··---------------="-------~--~~~----·---

cume-

Art. -f.34. Qaaado o
tiver por objoto a autenticidade ou a CalsiM
dade de documento, m1 for de natureza m.êdico--Iegal, o perito :~eri escolhido,
de prefertncia., enl:nl ~ técnico• doa e.tabelecimento:J: oficiaia e•pecia.lizados.
O juU: .autoriuri a reme:JK dos autoiJ, bem como do material .ujeito a exame,
1
ao diretor do estabelecimento.
-·----------------------·--,.·-----------·--·-~--------------------

.Art. 460.
Pariuafo único. A aenteD.Ça deve ser certa, aiada quaado decida re·
laçlo jurídica condici~:tnal.
Art. 461. Na açkl que ten!ut por objeto o cumprimeato de obrigaçiio de
r - ou a4o fazer, o juD; .;vt~cedo:ri. a tutela e~pecífica da obrigaçiio ou, se procedezzte 1:t pedido, detcrmiml.rá provid~ciu que ~ecurem o ~•ultado prático equivlllente ao do adimplemento.
f 1~ A obrigaçio ~omente se converterá em perdas e danos se o autor
o requerer ou UI impossível a tutela específltll ou a obtenção do resultado pr.iitíeo eorrespoD.deate.
§r- A iadentzaçlo POZ' perdu e cb.nos daf~e-:i. aeiD prejuizo da multa (artigo 287).
§ :r. Sendo relevo.:nte o fundaiDento da demanda e havendo justificado
neeio de inefl.ácia do pro'f'imento final, 6 lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou. mediante justifkaç.io privia. citlldo o réu. A medida liminar po·
dert ~r revopda ou modificada, a qualquer tempo, em decisão í9-nde!.entada..

.

§ 4! O jui: poderl;, na hipótese do par4grafo aD.terior ou na sentença,
impor mulbli diária ao rtu, independentemente de pedid~ do autor, se for auüciente ou compativel COID a obripção, fixando-lhe pruo razoável para o cum·
primeD.to do pn~ito.
'· f 5! Para a efetivaç!o da tutela específica ou para n obtenção do re~ui
tado prático equivulente, poderi. o juiz, de oficio ou a requerimento. det~i
nar u medidas nece~.:sáriaa, tai.:s como a busea e apreensão, remoção de pe.:ssoas e coisas, desfa.z-imento de obras, impedimento de .atividade oociva, alee
de ~quisiç.lio de força policial.
Art. 800.

-·-----~-----------------·

___________...

Art. 585. ------·-------------~------------··----···
I -a letra do cAmbio, a Pota p=iuória. a duplicae., a dc:Mnttll'c c o
cheque;
fi- a eteritu:ra pública ou outro documento público aui~ado pelo devedor; o documeD.to particular assinado pelo devedor e por duu: testemunha.;;
o iosl:rml!.ento de tra.nsaçio ref'ereDdado pelo Minirtério Público, pela Defen·
soria PUblica ou pelo. advorados dos ~atorea;

--·------··------·--------·-·-----··-···--r--··-·---·
flt A propositura de qualquer açio relativa ao d&ito CODI!tute
tíD.O

tulo executivo nll<t inibe o credor de promi)Yer-lhe a C:J:eCuçlo.

So;:-N;;;.

··----~
previs;;-:·~-;-;;;~;, o devedor incidirá eiD
m_ulta ~ pelo juU, em m~mtauto alo auperior a vinte por cento do valor
atualizado do d'bito em execuçlo, Rm prejuízo de outru ·~ de nature. za ~ cnz materilll, multa . . . que~ em prowito do cnldor, exi·
~bel na própria ex:ccuç.lo.

-------------------------·-------·----·________________..

___________

················-------·····-·-------··-·---·---

-----··--------------·----·.

...........................
-·----··---·
n- com o demonstrativo do d~hito atualizado at6 • data da propositu·
ra da açlo. quando se tratar de execaçlo por Q.ll.II.Dtia certa;
m- com a Pf'CMl de que .e Yerificou a condi~. ou ocorreu o termo (ar..
tigo 572).

············-·-··--·------·-·-----··---·--··---·--·Art. 621. O devedor de obrigaçio de entrega de eoilla certa. constan~
de titulo executiv~:t, sení citad~:t para. dentl'o de de: dias, satisfazer • obripçlo, ou, seguro o juízo (ar1:igo 737, II), apresentar emb41'BOII.
_,_,

00000

,.

00

................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •OMN--•--

o•oooo•-----···-~--N-

Art. 623. Depositada a coisa, o exeqüente não poderá levantt-la antes
do julgamento dos et!lbarcos.

..............~----··--------~----------------------'-·----------

Art. 632. Quando o objeto ds execuçi~:t for obrigaçi:o de ~zer, o devedor será citado para !latisfa.zo!:-Ja ao prazo que o juiz lhe auinar. :se outro aio
estiver dotenniaado no tUulo executivo.

Ar1:. 644. Na execução em que o c:redor pedir o cumprimento de ohri·
gaçio de fa:er ou niio fsze:r, determinada em. título judicial, o juiz. se o!lliua
a sentença, fixará multa por dia de atraso e A data a partír da qual ela seni
devida.
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Parágrafo ünico. O valor da multa poderá :rer modificado pelo ju~z cb.
ext'Cuçlo, verificado que se tornou in,ufici~nte oa excestivo.
Art. 645, Na eueução ~obrigação defa%el' ou nio fazei., fundada em
tft.ulo extrajucUeial. o iuU. ao de3pachar a inicial, fixard. milita por dia do atraso no eumprltnocto da obriS"açlo • a data a partir da qual seni devida.
Paráçato úr:aico. Se o valor da multa estiver previsto no título, o juiz:
podeJ:"á raduzi-lo, ae ex~ssivo.

...._., __________

-~---·······~--~~--·<>-·-·-...-...-

-~·--..----··---·-

Art. 655•. - - - · - · - · - · · · · - - · · · - - · - - - - - - ·· · - - - · - § l~ · · · - - · - - - - - - - · - - · - - - · -..· - - - - - · · · - - ·
···················----···--------:;...
...,__________. _______________

V -atribuir valor aos bons nomeado,: 1 penhora.

Art. 659.

Agosto de 1996

§ 3: O oferecimento dos embargos por um dos devedO"res n:io suspen·
derá a execução eoatra os que nilio cmbarp.ram, quando o respectivo funda·
mento diner respeito exclusivamente ao embarC'antc.

Art. 741.

Na execuç:!lio fundada em titulo judicial, os embargos só po·

der4o vers.a.r sobre:

···-···---·..- exe<:uçio
.........- por
....:.......
..----··--···--·-·-------·Art;. 141.
c.rta, os embargos serão oferec:idos nojuí~a

zõ deprecante ou no juizo deprecado. mas a co!llpct.!'nda para julgá-los é do jui·
zo depn:e&Dte, aalvo se versarem unicamente vicios ou defeitos da penhora,
avaliaçl~ ou alieaaçlo do, ben.s. ,

-.,.--..--·--''""'"_____
_____________ ______ _____
.
.
,

.

,

,_,.,

,

-·-----···--------------·-------.:."---··

I - ao todo ou em parte!, quando recebidos os e=barg-03 do devedO"r (artiiO 739, t 2!);
--

Art. 792.

--------------------·--.. -·------·-·-

______ ....._ _ _ ...._:____ , _ _ _ _ _ _ ., ...............

-Paliiirafo úriiCO. Findo o prazo sem cumprimento d.ll obriC'llçào, o :Prc>-

f .(.! A penhora de bera imóveis reali:car-se-4 mediant.& auto ou tet'Uio
de penbora, c inscriçio no respectivo registro.

eesso retozaará o 1eu euno."
Art. ~ Est... Lei. entra em vizor se.!lsenta dias após a data d• sua publicação.

ooo-•••••oooooOO•ON-:---··--···-··-·-NOO---~--~-·-----------

Ia.o«ncio Oliveira- Presidellte da República, ezn exerc:icio.
Alexandrct de Paula Dupeyrat Martins.

Art. 669, Feita a penhora. intimar~ o devedor para embarpr a execuç!o no prazo da dez diu .
..Pari&rafo Íl.Dieo. Reuindo a pellhora em belllll imóveis, ser' intimado
também o c6njuge do devedor.

COMISSÃO DIRETORA

Art.. 680. ~do a execuçlo, e IJ.Ao oonfigurada qualqua- <las bi·
p6tea6 do artí20 6Sf., o juiz liomeut perito para ~mar os bens penhorado..

ae'nio houvet>, na çgmarca, avaliador oficial, reualvada a
liaç!o antariO"r (artigo_ 655, § 1!, V).
Art. 683,

exist~nda

_PARECER N' 497, DE 1996

"-'-_"'-N•------·--

,.,,.. ..._ _____ , _ _ _ _ _ ..

.....-·---·-·---......

-~--------=-·-----·-

..

de ava-

....-...-

' Redação do ve:acido, para o
turno suplementar, do Substitutivo do
Ses!ado ao Projeto de Lei da. Câmara
D0 124~ de 1992 (n° 6J<y'• .-stl, na
Casa de Origem).
_

III -houver fur:~dada dúvida sobre o valor atribuido ao bel!l (artigo 655,

§ 1:, V}.

__ .........
__............

..............
, ...,,
Art. 686.
..................

,

.

______ ........_ _ _ .... _._~~==-'·--·
...______ , _______ _
~----·--

":...---··--------··--·----:...--------~

V- nu:nç!o da e:tistênda de õnw, recurso ou causa pendent.a sobre o.s
bena a sere= lll'J"ematados;

Vl- a c:omunicaç!o de qllfl, se: o be= n:t:o lllc:ançar l:mço superior !I; i:n·
portbcia da av&liaçlo, se~ir-so-á, eJD dia e hora que forem desde loco desi&:·
nados entre 011 dez: e os: vinte dias se-guinte•, a sua aliellaçio pelo lll-llior lan.ÇO {art:lro 692).
Art. 687, O ediW aerli. afizado llO local do eo.stume e publicado, em,.._
•um.o, COIIl &llteeedinc:ia mínima do CÜlc:Q diu,. pGlo =enos: uma vez em jornal
de ampla circ:ulaçio local.
•
§ 1: A publieaçio do edital ~ feita no órJ.lo oficial,. quaodo o eredtn'
forb.aeficiário dajuatiçagratuita ..
§ 2l: Ate:adfllldo ao valor dos Deu • .U COildiçàe;G da c:o.m&rea, o juiz po.
derá alterar a for:zaa e a !reqilência da publicidade na imp~ensa. mandar di~
vulgar- aviso.s em emissora local e adotar- outnq providêndas tendentes t mais
ampla publicidado da alieaaçlo.
§ 3! Os edit.ai3 de pr:aça serio divulpdo• pela imprensa pxefeullc:ial·
.II1eDto na seçlo ou local reservado à publicidade ?e aeg6dos imobiliários,
§ .P O jui:t poderó. determillar a reuni.lo de publica~ em. listas referentes a ~~:~ais de uzaa exeeuç.lo.
§ 52 O devedor llflni iDtimado pessoalzaeDte, por- mandado. Olf earta oom
aviso de recepç.IO, ou por outro meio id6neo, do dia, hora e local d& aliellaç.lo
judicial•

A c.~ Dbdont apresenta • redaçlo do vencido, para o turno
suplcmeatar, do s,.dntitutivo do Senado ao Projeto de: Lei da Câmara n° 124. de
1992 (rJ- 636. de 1991, na Casa de Origem). queocn!SCen/Qpal'tigrafoao an. 6"
da Lei
5.969, de 11 de dnemh70 de 1973. tomando inexlgfwd, ante.s da
tkcisllo temJinativa do rma;w irMrposlo à ComWtfo E.sp«ia/ de Recurso do
PROAGRO. a divido oriunda do ctidito rurr:ú. ·

n·

Sala de ReuniõesdaComissio, ca60dcc:.rr; de 1996 .

ERHAHDES .WORIM

-------::;>.

....... ---·--·-------·----""--------·--·--·---·-'---···
Art, 692,

N.lo eeni a~ito laaço que,IIIDl eeguDda praça ou leii!o, ofe-

reça preço Yil.
'Pn.ráç-afo único, Sen. .JU3pensa a arremata~io Jogo que o produto da
a!ienaçio dot bens bastar para o pagamellto do a-edor•

....

--·---------~..'=-----

Are. 738.
tado.s:

..

.:...--------·~---

. --.

O devedor ofer~erã os embarros no praz:o de de:t ditr..s, eon-

EDUARDO StiPLICY

I- da juntada dos autos da prova da intimaçio da

.......

NEY SUASSUHA

------..

pechora~

·---·-~----~---~

-_................
-,
--...... ;)

...

Art. 739. ·----:.=~-----·----··--· i t: Os e=bargo;s ser.ilo sempre reeebidoa co11:1 efeito •uspenaivo.
§ ~ Quando os em.b11rgos for-e= pan:iais, a exe<:ução pro"e~irá quanto à parte nao e=bargada.

t!E!Wif CAU!El:ROS
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Para impedir que o titular de mandato legislativo aCuse de
Cuas ~
poder.Io estabelecer as c:ondiçõe$ ou restrições devidas,. de modo que asscsurc !
isuaJdade entre os candidatos.

N" 497, DE 1996

prerrogativas do seu cargo. na c:ompetiçJo eleitoral.

Rcdação final do vencido, para
o turno :suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n° 124, de 1992 (n° 636, de
1991, na Casa de Origem),

as

Acnsa:nra parãgrafo ao art.
6" da Lei n" 5.969. de I I tk dezembro

de 1973, tomando inexigível. ante.'
da dt:clsilc terminativa do recurso
üUerposto ã Comissào Especial de
&t:~~rso do PROAGRO, a diwda
oriunda do crédilo rural.

·O CONGRESSo NACIONAL...._

Art. 1•0 art. 6•da[.ei & 0 :5.969, de II de dezembro de 1973, passa a

vigoW acrescido dos scsuintes parágrafos:
".Art.q____________________________________________ _

§ t• As dividas oriundas do crédito rural sio inexigíveis
ames da dccislo ttnnina:tiw. dos n:c:wsos intetpostos à Comis:slo Especial
fnstitutda por este artigo,. que led o prazo máximo de cento e vinte dias

-~

§ '1!'

Y'"-~·-

Considerar~

provido o recurso caso • CER nio se
pronuncie DO pruo estabelecido no parignlfo anterior...
Art. r

Esta Lei eotra em 'Jigor oa. data de :sua publicação.

Art. r

Rc:wgàm.se as disposições em CODtlirio.

••

Josi lt&aca

Voto em sepattJdo. vencido. do Stnodo!, .

PARECER N" 498, DE 1996
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA sobre o Projeto de Lei do Senado ri* 48, de
1996-Comp~entar, que "altera a re~ dada i alínea
"b" do iaciso I. do art. t• da Lei Cemplcmenta:r n'> 64, de 18
de maio de 1990"

Esperidido Amtn,

l-RELATóRIO
A pn>potiçlo cm - . do aworia do Secador La1110 <:.mpos.

c:uos di incliaibitidldl dos membros dos LecisJiâYOJ federal,
estaétWs c munieiplis, medie!c a ~ dt múneia, aa:t quatro mesa antes
amplia os

do pleito. PU'I COIK:Oiracuo a qualqar carao. acr~auada ao cato da afine&.,..
do inciso J do art. 1• di Lei Complcme:nt.st n• 64190. Em termos. prtti=s_ isto
sipifb que o pa:rtamenW" 4: inclqi\'CI para qualquer carao. obripnc!He a opur
temúalr o m:.naato ·• candidatar.., 1 DOft eleiçlo, iftdepcndcntcmeQte da
RELATOR DO VENCIDO: SENADORJOSAPHAT MARINHO · enrn
........ do ..... - - .
A Ccmis:slo de Ccmstituiçlo, Justiça e Cidadania decidiu. por
maioria, rejeitar o projeto, por julgá-lo c:ontrário ao sistema de inelegibilidilde
est3bclecido na C.oostituiç:lo.
Na~ a rqra 4! que as indeglbilid:ades devem ser enumeradas
própria CoustituiçiO. Assim fazendo, (an. 14, §§ 4" a
a Carta de 1988
permjtia que outros casos dC inelegibilidades fossem estabe!ecidos em lei
c:omplemcntar, "a fim de piol:eger a probidade administrativa. a moralidade para o
cxercfcio do mandato, coosiderada. a 'li~ prtBreSSa do cmdidatO, e a
nonnalididc e legitimidade das eleiçtic:s c:omra a influenáa do poder econõmico
ou o abuso do exerdcio de fimçJa, cargo ou emprqo na adm.inistraça:o direta ou
indireta." (art. 14, § g- da Cana Mqna). Lei Complementar j' foi elaborada
Da

O pcojcco objetM diminuir a dcsipaldades lftlrl os·c'll\did'UQS
d i - clcitofail, CO<riaindo & SÍ!uaçlo &11111. IIII QUa OS poliôcos <m
.exad,eio do parlamenur ponicipam do pleilo ra~ pela
""'oriedado q.. o c1rao lhes or..c., o qua lhes facilila a coodi~ da Wóril,
emdclrimaUodo-lllo-parlamcnur
·
OU

n.

nesse sentido.
Ampliar o alcaDcc das inelegibilidades, obrigando "os membros do
Coosr=o N""""""' das Assembléias lcgislaâvas, da Oawa ~va e das
Cimuas ·M"anicipais "a renunciar seu$ Cãrgos. Pãra que possam pleitear outros.
sfignr.He: uma demasia,. diante do sistema constitucional.

Nlofinmof...adu-aoprojeloaoprom,..._.__
II-VOTO
A Lei de lnele~Jõilidacfcs (lei Complementar a• 64190), d&botlda
em c:onsonàneia c:om os preceitos comidos no f 9• do an. 14 da Constiruiçlo
federal, objctiva pro!cger a probidade administrativa. a moralidade para o
excrcicio do mandato e a normalidade e lqitimidadc du eleiÇÕeS coatra 1
influCncia do poder ec:onõmica ou o abuso do exercício de funçlo, carao ou.
emprego na administraçlo direta ou indiret.a. ~ém do interesse püblica ele lisl.n
eleitoral.
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O prescme projeto busca adcqulr a referida lei a esses objctivos.
reshinjindo ainda mais os privl:léaios de que iQDm atualmentc os candidatos

detentores de mandaco parlamentar. Confocme reconhece o próprio autor. o
projetO n1o podai evitar totalmente o desequilibrio de condiçOes cntrc os
candidatos. pois a-popularidade ji adquirida pelos pollticos continuá a
acontplnhi-los. mamo qut renunciem att quauo mesa antes do pleito.

-l.

Agosto de 1996

E$ làcw: cSD ~- solw:ncJ ~ o ~ ~ de ~ mcarrnn!ado au
c5c:

NKioaiL !K111tfti!WQoolft. -li C do art. 4]. § t•. IIICUO lL dr. !.a ~4J20., de 17
ms;odal%4.~-~dGI~~t.l67.aacnoV.d::t.C~
't

Canpuo

Todavia. a proposiçlo t altamatte meritôril. por seus objetivos,.
principalmentt ~ mamo contickndas u~imitaç.6ts ar:Uu alu4idas. o
~. 10 raKIIXilr ao mandalo. n1o usduid da: vanuacns qu. a
~ .. poclooi&lho possibili....

R.cualtHc. finalmau. que o Projeto de Lei de Seud• a• ..a,. de
1996'-Co•plutttuar. atende 101 requisitos formais do canstirucionalidade.
jwidicidldo O boo IÓCni<a lqislativa,. ruio pela Q1lll VOIO pela SUO apsovaç<o.
001 =mos em que foi pcopostO.
·

.\:"'E.'\0 .\ E.XI"OSlt:.\0 Dt: :\IO"fiH~ DO ,\tl~IS'rEJUU De)
PL\:\'EJ,\.\IL"Io"TO t: OR(.',\.\IE-'7()

::1

'\• l:= OE

o:~

,..,._

SIJa:du~D""(atC?q.J.e Q(..c /-'i'1'C

~otlm

~ ~rgQjr,S

~I

Ncc:asubdc: do: t;n:IÜIO C3PI!CQl p;ua
dopçsas
de:: tl:miO •
:a Sú'FRAMA c " ~ 00 ~ ~ u obJetlV~~ ôc õllaiCia ao.~ de
zmen~ cSgo ~Ym!CIIIO econónuCO' • :IOCI:Il. bem CllnO PfOIIICI'.U :l:l.:Una~Ddei bpdu a
zndasm:r. dD
desde- aue l'or.l do l!e!'ll'l'letJD urimM:I dQ
a
~ !1.1~

=

;

Abl'e;xo

MIDISICnO~Pf~c~PO.cn 1~«<1:3.:,~~~

;Loaa fr=;a a.:

~1.IfRAMA. t.:reduo ~ rcteraiiC "
!~F!OF!ft!!,.~ds~dl!scn«;os:~llll~

(.............._ ......___ ,.,.,

MENSAGENS DO PRESIDENTE
DE REPÚBLICA

~

o.1o::

~

•

1

MENSAGEM N" 401. DE 19%-CN
(}r 715196. aaori;aa)

1• ..._............... ......,
/

lk:Uiia,.

Z5

•

49'nto

dt 1996.

:..--1__,~--....-

PROJETO DE LEI N- f. DE 19H-CN
,\w.onr.:, u l'ndo:r l::o\CCUII\U :a;ibnr:.a c~ l'iiCI!Ii:l.
r·n·~-

~'"

C.ifç2mcm~>o

:":i•M ..Ju \l•n•Sll:n~> <lo> r·r~ ~
~~- .a.: " hrnuc
dor.

~I'Cdlto

RS :6 111'1 :~0.00.

Slltlmeto ~ ~ tJo: VOSQ E.'I.Cd~ ,, .lM~O Pfotc:o 00 l..~: que VI:= :a
c:n:ct110 ~- c:orn rccunos ~~ liu e<CCSSOd.: ~de
r=a, P"J'Pftl. .;eco lnmll: di! RS :!6 ID9 :!J'O.OO U1me e sas mdhõa.. c:==oc 110\rC:mli. dL~DmDS c
ClllqiiCZID r=tsL cm
cb 54:c:::; :a:citnc:~:~ Q ZOIIõl Fr:an::a ik: ~:m:uu.. :auwqw.:~ \~ ~

--

~:a ~di:

l..
:mpku

t:n«

O JIR*Ile c:ri:dno tem J»r

~

=-itr

~

no::cUidAclts lb

~

na

cm ~ c:o.n o QO\'ariO do Estado óo Amuorsu.. de proçra!II;IS O.
~do........, eh
~ c'soc:W • de~ h;adas ~:~do
tiJni:ID:t. dadll: qui' foa.do ~
M---.

J.

'

Curr~PN

art.lilo.

aduwcer qa. o plato

~

:a \klrs

IJOf c:C!ID do ~Ot du

~ dem.'ad~D no pruncr"O ~ ck 19%. ~ "' mOfl!aml:l c:n&do
RS 26.109.::!~.00 l'"uu.•:IC:S :mlt:Oc::l.. c:eiiiU c: IIIWII m1l ~c CWqumQ rcu:u

de

p:;u;J,

IÚ!s<IU.:e>-p:c:.f!Q.

t\lt. I Foa t>l'ada' ~uo:um,o ;IMOI'Iz:ldo :a ;abm ~ ~~ to>C:;al <h Un~. tk 4110:
I"'U; L...1 11"'9::,".dcYdcftl:ll<to.lo: 1~.- l~or<JoMon~o.\oPI~~~~CR:chlu
ha:11a: dc RS::.~. 109 ~.00 :~um:: c - m~ <;C!IlO c 100\c m:l. ~.: Cll!qlleftQ
<=SI. 1=:1. :umciEf :1 ~ o:wamc do- Anc,w !Ilesa. 4:1.

.::s~ ~a

AR.:"'

Os~~~~dodupmco nD UIIJOanto:I!Of~ ~

<loc'ICCI:IOok~G.I\'CCias~d&Supcn~daZIIIIlfr:n::soJo:Min&us.

r em

Art.
~ do ~ .., :am:;;o ~- cr.::~ alt=d::l
S"'-"C'lmmdtna:a <b. Zona f"r.~~~Ct. do:: Man.uL conformo! ~ ao """"o Jl do::sls l..a

M4•

E:sa.la:oc=~~cm\'I;Grftll=uack:wapubi>Cõ!ÇSe.

:a rec:au o:b.
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AQitSOIICl

'"'"'
• ?000 - MINtST[RtO 00 P'LAHEJ.uEJn'O E ORÇ'~
d:ZO:S ~ SUPEJIINTEM:lOCIA DA Z0H1. FRANCA DE IIWUUS

RECURSOS OE TOO.\$ AS FONTES E Tll.tNSFEROCIAS

R1!CE.tTA

I ! """"""""" !

ESP'ECIFICAC:iO

'

11500.-13.00

CATUDIA

FONTE

[CCICJII[CI.

,.,_o

FIS

1000.00.00 RE.:CEIUS CCAAttn'fS
160C.DO.OO

I
I

ESF

'

FIS

RECEITA OE SERVIçoS

FIS

SEAYICOS ADMIHISI'RITIVOS

261()gzaD

261®250

21100210

TOTAl.. FISCAL

I.EGJSI AÇÃO CITADA
Brudia. ::.:: de

dcl996

LEI N".9.21S, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita c fixA a Despesa da Unillo para
o e:xaácio financeiro de 1996.
O Millolltrio lb F~ wlieita & abcnura cSe <:l"tc!ilo Wplemcmu. 110 va10f' d ·
9J<i.S01.6J3.00(~os e rrinlz e $CISmiJh~ Qllinbcmos c um mil seis=ltos c: trim::t e trCs
re.isJ. ao 0r;amcmo F"ISCal ora Uailo (Lei rf' 9.27S, de 9 de llllio de 1996). cm fn'QI' de En::argos.
F"maaeeirosda Ulliio- ~JOb Su~do MilliRiilo da Faz:=da

RS

-A fimlidldc do pleito é ll.iusw" a dotlçio ~ pau õUC!dcr a dt:spcu eom o
prilir::ip.J * n a c!Mda por CIJilUIIO aa subuiviclade DMdu Jmunu
t\Siui!UdUPd& Ulliio !l.eirf' a.7r7193}.

2.

MENSAGEMN"402,DE

~ de jurQs e

l~

c~ de Emdoi. do DF e di MuEticipios.

(~78&'96, lll.ori&an}
A~ é de- que. quiDCio da~ da P'OJ'OSU ~- 1:10$
cik:ub da profcçio de ~ Ido foi ~ .. ~ mancciria preftm; 110$
§§ !"et7do'u: t•. cbl.t:i:rt' 11.7:.7. de 5 deiiCl'Y'allbro de 11193 AJem disso. t&mbem alo foram
lev.adoJ cm eotQ os recdrirncalos que OCIIXfaio como ~ do r~ do pru:o

3

daomm.do .. c:lri:Dc:Q pudar QliC: ~ durmle :JUII vigâlcia. respor valO!' ~e ;a
zpt:IIQ -=-ma por= de elda ~ poSiagz Jo u o ~o dos I'CSWitCS ~
por oe1110 PC'I qu.mdo da~ iDqnl da pmudo. IXIIIfonM. bculwlo pelo Mt.IJ da
ciUda ~ ~ I. 727/'JJ

Smhofes Membros do c~ N~.

NO$~~ do aniso 61 cb. c~ F~ sUbme!o;. e~evw dclibmc:lo de
Vouu ElccdCnciu. ~ de ExposiçJo de MotiVOS do Senbor M.ilusuo de Esudo do
~e ~o. o texto do ~o de lá que: "AmoriD o Poder Exc.ztivo 1. abrir ao
Orç.aDeu:o F".-1 da Unilo. cm &vo.. de EaevBO$ F~ di. Uniio- Ro::ursos sob So.1pervisio
do~ di. f~ aMJro ~DO ....Joco de RS 9]6~01.631.00. pua os lim que .

.........

4,
bnpaldc saiaor. liDda, que an rado Eb imprccido de W lnC:todolog;a. oeuiQmdz
pelos~ Slit*dlWJ
d s CSCIIQ·Je que" 1111&1 dOQÇio ~ do pro;nm. ~
dispo'-lrilic!=des ~ pnapc11D45 liu.. 1.C01111t ele 26dejulbo de 1996
De oum pute. 1. Coord~ de ~ F~s dQS E.J:ados e
COfEM. da~ do Tesouro N.aonal solietta~ noJ ttilmc cb. ~e
abcmn, de cn:d:ito.. ~o. em~ que o m,l I da dru.La ~ IJ, 727193 ~ pnm

5,

~-

~de doi&.dia u:~ci:s para que& Urdo~- a-c:dotesorigizws

.......

~ como

os v.llorn ~

d~ dto aecuo ciC"
~- p!'n'tSI:o pu;a1. fDCIIe IT.l • R.calrsol du ~Oficlus de Credno- Rcomo de

Os n:amos

6

!&mo do a6iito plmQdo

~ de Cridilo • Emdos e Mumc::I):IIDS

7

_

Tendo em Yisl& que Ó credito solicitzdo nlo at;r. 3m~O pd:u .wtoi'!Uç"es comidas
La rr 9 :r.i/96. é: mdlsp~vd o seu er.o;arrunhmtem:o z dehbençlo do Conçaso

~ rupraaWb

;..i&e:DJ:Zl

S

O plci1o cm q1.1ctlo eneor.ua-se cm <cnsonino:Q com o

l.l"'

167, incso V. d;r.

Ç~. e es'll. de ICDn!o= U.dl$poslçó=: do :ut ~J. § 1'. incho il. di. Lei n'" ~ J!O.de ]7
de nwço de 1964
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:C&Jer

Taco propono

I~ Sóuonodo p•~.,.

._ iorid<"

ANE.'XO Á EXPOSICÁO DE :'1.10TIVOS DO MINisti:RIO DO PLANtJAMENTO E
ORÇAMENTO Na lSD • DE
~I Ol:l t<H.

PROJETO DE LEl~7,DE 1996-CN
Atender a ddpeSU relm~as a compromiSSOS com p~o de pnrli::lpal e juro:s sobre a
diVIda por contmo u ~ Dividas tntemu Conn-awias de E:~t&dos. elo DF e de
Mumctpios. Assumi<bs pela Ulli.io. de EnargQ!> Financeiros <b Uniio • Reamos ~ Supervisto do
Minislmo dl fazenGa.

Abertwa de Q"édita supl=ntzr, mediante Projeto de l..ci.. por
rt'9 :75/96

CKCCCf

;alf!Ueril de amp.at0

nu~conM.un&Lci

I

Nlo h.a outrz allematM.

O COM~ NACIONAL dccRu:
An. t• Fb o Poder ~ .-iDeio a abrir ao Otçuacnlo F'acal ela Unilo (l.eõ rf.

..1. Canos:
O Y&lor do crdito suplemcnW' pretmdido e de RS 936 ~1.6lJ,OO 1novceauo5 e 1nrn e sas
mi1blles. quillhenlos e um mil se:iscm1cs e .trinca c Ui:s ruis). dcAiAado ao ~o de açiW c
juzm :IObre a dMh. por COII!I'UO. a JeC' 1umado com n:anos dccom:mC!. de D:IZPO de
arrc:aãaçla, previsto ~ a fcmc 173 • R.ccunol das Opctaç6e$ Oficiais 4e C~o • Retemo de

~t'~::::~c:.~~·lts~~~P.:N.õo~":!~S:OS:

A anJ&I douçio otÇmiCIIIIn& âo prognmz rqiSttl disponibilitlades sufic:ie:lle5 p,u. apen11
4!5 diu. a COIUI' de .:!6 de ju1bo de 1996. alcaldo ~o""· 11 da L.Bi lf! 7:7. de 5 ele novanbro
de 1993, esubdccc pruo maximo de dois diu. anei5 p-. que a Unilo repas.se :~os creclores ori,FWs

IU1JIOI;do:M.4l,!i J•,a:àoU,cf&I..ial 4.J:ZO.IM 17dtrn.çgdei96C.

10.:

:t-:~cwnftl, ~•tri!a.•uá:rail),

~ de Crédito. Euados e M~o;:imcts.. nlo ha-.10 oc~ ~os~

a

os~

ro:ebi4os

pravmimu:l

JJUW ~à~

-=::. ~:::Es:os
.
~~ =

cM~~.:::::.,~~

-

o;ormmco do

An. ~ Esta t.G m1n1 cm vip' • dila ck . . public:ac:lo.
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(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N° 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e ftxa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.
·

§
v.
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MENSAGEM.tF403,DE1996-CN
(N" 820196, na origem)
(*) PR9JETO DE LEI N• 8, DE 1996- CN
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
1997•..

(") Sem publicado em SUplemento à presente edição: Vollllle 1,
Vollllla 11-Tomos 1 e 2, Volume III e Volume IV.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expedierife lido vai à publicação.
Do expediente lido constam as Mensagens n"
40f e 402, de 1996-CN, que encaminham respectivamente, os Projetos de Lei n•s 6, de 1 ~N. que
serão despachados à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a
Presidêr1Cia estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
até 4/9 publicação e distribuição de avulsos;
dia 12-/9 prazo final para apresentação de .•
emendas;
até 17/9 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 27/9 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
. O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Mensagem n"403, de 1996-CN, fida na presente
sessão, encaminha o Projeto de Lei n• 8, de 1996CN, que "Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1997", e será
encaminhado à Comissão. Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
·
Nos termos da Resolução n• 2, de 1996-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
até 419 - publicação e distribuição de avulsos;
até 18/9 - prazo para realização de audiências
públicas;
até 2319 - prazo para apresentação do parecer
preliminar, peranie a comissão;
até 2619 - prazo para apresentação de emendas ao parecer preliminar;
até 2/1 o - prazo para votação do parecer preliminku- com ,emendas pela comissão;
até 1;:"110- prazo para apresentação de emen1
• das perante a com1ssao;
até 2211 o - prazo para publicação e diStribuição de avulsos das emendas;
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até 12111 - prazo para apresentação, pubficação, distribuição e votação dos pareceres setoriais
pela subcomissão;
·<
•
até 27111 - prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação na Comissão do parecer
final;
até 6112 - prazo para a sistematização do parecer sobre o projeto, ,e seu encaminhamento à
Mesa do Congresso Nacional; ·
· até 13/12 - prazo para a sistematização das
decisões do Plenário do Congresso Nacional e geração do Autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há
oradores inscritos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o ·seguinte discurso.) - Sr. Presiden1e, Sr"s e
Srs. Senadores, mais uma vez compareço a esta tribuna para tecer algumas considerações acert:a da
gravíssima situação por que passa o nosso Sistema
de Ensino.
.
Tenho visto, amiúde, manüestações de l)uforia
e expressões de júbilo por parle de nossas autoridades do setor educacional, enquanto o S'lslema de
Ensino cotno um todo clama por soluções definitivas, capazes da dar ao País as condições necessárias para intl)grar o fechadíssimo círculo das nações
desenvolvidas na virada do milênio.
Reverter esse quadro, Sr. Presidente, vai além
das iniciativas de se criarem campanhas específicas
ou fundos de efeitos paliativos.e alcance limitado.
Para resolver a situação do ensino em nosso
País é preciso, antes de mais nada, pensar com
grandeza, ter a necessária coragem de buscar soluções compl~. definitivas.
A verdade é que a caótica situação do ensino
público no Brasil de hoje mantém milhões de brasileiros completamente à margem dos mais elementares direitos de cidadania.
o número de escolas que temos é insuficiente
para atender à demanda de vagas; a qualidade do
ensino está infinitamente abaixo do patamar desejável; os prédios e equipamentos de1erioram-se a
olhos vistos e não são recuperados ou substituídos;
a elevada taxa de repetência é indicador inequfvoco
da falência do sistema; o analfabetismo ainda insis1e
em manter milhões de homens e mulheres na mais
. completa ignorância acerca dos seus próprios direitos individuais.
E não é só isso, Sr. Presidente! A situação dos
professores é alguma coisa que beira o surrealismo,
tamanho o descaso de nossas autoridades para com
essa categoria de importância máxima no contexto

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL .

da educação e nos esforços de superação desse
nosso subdesenvólvimento crônico.
A baixlssima remuneração dos nossos profissionais da educação vem provocando um continuado e preocupante êxodo, a ponto de, nos dias de
hoje, o magistério figurar como última opção de emprego entre as pessoas de escolaridade superior.
Definitivamente, os professores constituem
hoje, levando em conta a importância fundamental
de seu trabalho, a categoria profissional mais mal remunerada do Pais.
Exercendo uma atividade que requer pennanente aperfeiçoamento, o professor brasileiro não
tem acesso a cursos de reciclagem, não pode participar de eventos culturais que possam ampliar seus
conhecimentos, não pode nem mesmo comprar um
livro de vez em quando. Isso, sem falar que o salário
é insuficiente até mesmo para suprir as suas necessidades básicas de moradia, alimentação, vestuário
e transporte.
É fé9lllmerrte uma vergonha nacional a situação
do professor de ensino público nesta tena de Anisio
Teixeira e Lauro de Oliveira Uma!
Por isso mesmo, Sr. Presiderrte, é que não tenho mais disR.osição e nem me presto a apoiar medidas paliativas no que se relere à educação.
Nesta semana, votei contra uma Proposta de
Emenda Constitucional cujo principal escopo foi a
criação de um certo Fundo de Manutenção e Desen-..
volvimento do Ensino e de Valorização do Magist~
rio.
No meu ponto de vista, trata-se de mais umà
medida paliativa, porque não atinge a todos os nlveis de ensino e não engloba todos os profissionais
de educação, deixando de fora principalmente categorias como· os orientadores educacionais e os supervisores de escolas.
Além do mais, foi feito um alarde muito grande
em tomo da possibilidade de melhoria dos salários
dos professores, que poderiam Vir a ter um salário
médio de 300 reais.
Votto a insistir, no entanto, Sr. Presidente,
que precisamos de medidas corajosas para melhorar o Sistema de Ensino. Providências como essa
apenas empurram o proble"la da baixa remuneração dos professores para o futuro. Uma proposta
decente de piso salarial para os professores da
rede pública não pode ser inferior a pelo menos
1.500 reais por mês.
Sr. Presidente, Sr's e· Srs. Senadores, apesar
de ludd isso, continuo sendo um otimista incorrigfvet.
Mantenho acesa com todo vigor a chama de um
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amor prolundo por este Brasil de tantas desigualdades e de tantos desencontros. .
Corrtesso que continuo esperançoso e que
acredito na possibilidade de uma refonnutação geral
no nosso Sistema de Ensino. Estou certo de que vamos abandonar o hábito de tratar os problemas da
Educação com medidas emergenciais e paliativas,
que apenas remetem nossas deficiências para o
p<irvir, consolidando·a eterna ilusão do "Brasil, Pais
do fuluro".
"Quem sabe faz a hora", decretou Vandré nos
heróicos anos 601
Estou certo de que o Ministro Paulo Renato de
Souza, ·homem de reconhecida competência e educador experimerrtado nos entraves que levaram o
aluai Sistema à falência quase que completa, há de
promover a educação no Brasil à posição que lhe
cabe no contexto das prioridades nacionais.
O Sr. L.auro Campos - Permite-me V.Ex*' um
• aparte?
··o SR. VALMIR CAMPELO- Com multo prazer, ouço V .Ex", nobre Senador.

O Sr. L.auro Campos - Nobre Senador Valmir
Campelo, congra!ulo-me com V. Ex" pela coragem,
palo descortino que constitui o substrato do seu pronunciamento. Reafmerrte, é revoltarrte presenciarmos, silencioscs, o que vem ocorrendo no nosso
Sistema de Ensino. De lnfcio, parecia um compiO no
sentido de sucatear e de degradar a qualidade do
nOsso ensino público, a fim de beneficiár o ensino
privado, em todos os ramos. Eu e tqdos os meus irmãos somos o resultado do ensino público. Meu pai
em professor também de uma universidade federal.
Naquele tempO a escola deixava marcas indeléveis
em nossa formação, em nossa personalidade. Em
Belo Horizonte se tez, nos anos 30, uma experiência
de ensino, que velo a constiluir um exemplo para
todo o Brasil. Claparêde e um grupo de pedagogos
sulços e franceses foram levados para Belo HOrizon.
te, onde se criou um cerrtro de aperfeiçoamento
onde as professoras do irrterior viéram conhecer as
mais modernas técnicas de ensino. Agora, ao longo
da minha vida, dedicada também ao Magistério,
pude verificar com tristeza a veracidade, a verdade
das palavras de
Ex", agora que se pretende fornecer essa migalha, que não vem reparar de forma
alguma as perdas que todo o !Mgistério, todos os
trabalhadores ~ en;;~no .vêm sofre~.· Apenas
como reterêncijl, ·eu, como 1professor tilular da Uni- _
versidade de Brasma,' recebia o equivalerrte, em
1976, a um carro zero quilOmetro por mês; hoje,
apàsenfa,do e ainda sangrado em plena aposentado-

v.

'

I
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I
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ria, o que recebo não dá sequer para pagar uma ou
duas prestações de um consórcio. Portanto, o discurso de V. Ex", que pretende realmente que os beneffcios sejam ampliados e que o princfpio da i sonomia não seja quebrado e invertido, que todas as categorias dos trabalhadores de ensino, do básico ao
ten:eiro grau, pudessem ser novamente respeitados
e dignifiCados no nósso sistema. Parabenizo V. Ex"
pelo seu voto corajoso e pelo conteúdo do seu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO - Senador Lauro
Campos, quero apenas cumprimentar V. Ex" pelas
suas palavras, pela emoção de V. Ex" que traduz a
realidade que todos nós sabemos. Entendo perfeitamente que não se pode fazer justiça, não podemos
pleitear o desenvolvimento do nosso Pafs sem a
educação. A meu ver, a educação passa, principalmente pela valorização do professor, e não se pode
valorizar o professor se o Estado não puder remunerar, correta e dignamente, com justiça a todos os
professQres.
De forma que, incorporo as palavras de V. Ex",
com muito prazer, ao meu pronunciamento.
Obrigado a V. Ex".
O Sr. El:llson Lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex" com
muito prazer.
·
O Sr. Edlson Lobão- Votamos aqui, essa se:
mana, uma lei de fundamental importância para o
sistema educacional do Pafs. V. Ex" aborda o problema do salário do professor, que é fundamental.
Sem um salário adequado, à altura da nobre profissão que exerce o professor; nós não teremos um ensino de boa qualidade. Agora, estou convencido de
que o Governo ·precisa prontamente fazer urna pesquisa mais ampla, profunda e correta quanto à situação em que se encontram as escolas públicas neste
Pafs. Aproximadamente 40% das escolas não possuem energia .elétrica, outro tanto não possui água
para os alunos e uma quantidade sem número de
escolas no interior, sobretudo no Nordeste e no Norte brasileiro, não possuem sequer carteira escolar. É
preciso, então, investir também na parte ffsica das
escolas, já nem digo na reforma dos prédios es.."'Oiares que é algo que precisa ser feito freqüentemente.
Quando fui Governador reformei toda a rede escolar
no meu primeiro e no meu último ano de Governo.
Esses três itens precisam ser vistos com todo o cuidado e rapidez para que haja um mínimo de conforto
em nossas escolas. A filosofia modema aponta no
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sentido de que a escola de boa qualidade agrada ao
aluno e ao professor. Ela significa, portanto, uma
peça importante a mais no sistema pedagógk:Ó naocional. Cumprimentos a V. Ex".
.. O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado,
nobre SenadorEdison Lobão. Agradeço esse acréscimo ao meu pronunciamento. Comungo da mesma
idéia. Não podemos pensar apenas no custeio e
na parte de investimento de despesa de capital.
Melhorar as instalações ffsicas das escolas das
unidades escolares também é de suma importância. Louvo V. Ex" pelo seu trabalho como Governador de Estado: Tódos aqui estamos cientes e
consciEmtizados de que V. Ex" recuperou toda a
malh<l do sistema de ensino educacional do seu
Estado,. ampliando inclusive as unidades escolares. Mas eu bato muito na tecla do custeio, principalmente no que concerne à valorização do professor. Se o professor estiver valorizado, motiva• do, ele vai dar aula até debaixo de uma árvore. E
vai com entusiasmo, vai com estimulo, porque estará sendo valorizado, prestigiado. Temos que pedir ao Governo maior atenção para com a educação. Realmente, eu votei contra o projeto que foi
submetido à apreciação do Senado esta semana,
porque os beneffcios por ele propostos não atingiam
todos os segmentos da educação, mas apenas uma
parte. Os outros segmentos ficaram a ver navios. É
necessário termos a conscientização de que a educação precisa ser valorizada como um todo, do ensino pré-escolar ao 3° grau.
Fica aqui meu apelo ao Ministro da Educação
no sentido de que S. Ex" volte seus olhos para a
educação do nosso Pafs, valorizando principalmente
esta classe tão sofrida - a classe dos educadores do
nosso Brasil.
Muito obrigado.
() SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concei:lo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca-

bral.

v. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. BERNARDO CAB_RAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho abordado
da tribuna, com a responsabilidade e com o cuidado
que o assunto merece, a questão da dOõ:;... eaaçio flore:>lal na Amazônic:.
Recentelll€ 'tle, reportei-me a uma matéria trazida a.o conhecimento mundial, através da Internet.
Trouxe depois para este Senado a tradução d() texto
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e vejo, Sr. Presidente, que o assunto começa a
ecoar no Pafs inteiro, dando a entender que, se não
nos acautelannos, vamos ver, aqui, a repetição da
devastação õcorrida nas florestas asiáticas.
Tenho em mãos a Revista Manchete desta semana, que tmz uma reportagem altamente alarmante com o titulo "Amazonas, a floresta vendida". Record<Hne, Sr. Presidente, que, semanas atrás, eu
declarava que as empresas madeireiras asiáticas,
agora instaladas no Brasil, estavam investindo alguns milhares de dólares na aquisição de várias extensões de terra na floresta amazOnica, em especial,
no meu Estado. Como sou dele representante, vejome obrigado a me circunscrever em 1al local, mas a
grande realidade é que isto abrange toda a região
amazõnica.
Eu chamava atenção para o fato de que o abate na floresta amazônica, no Brasil, estava sendo feito em cerca de quase 2 milhões de hectares por dia
e mostrei que, em escala mundial, estávamos tendo
uns 46 ~ii hectares, o que quer ãozer 50 mil Maracanãs por dia. O que a reportagem da revista Manchete declara sobre isso? Tenho a impressão de que
este Congresso precisa estar atento para o fato.
Passo à leitura da reportagem:

A ·Malásia manipula 50% da madeira
que é comercializada no mercado munãllll.
Tem menos de 4% do seu território protegido por leis ambientais e promoveu a devas.
tação de suas florestas para manter uma
produção anual de 16 milhões de metros cúbicos. Além disso, as empresas malaias têm
um histórico de violação às leis ambientais e
trabalhistas, razão pela qual preferem atuar
em pafses onde a economia é instável, a
mão-de-obra barata e a legislação e a fiscalização ambientais deficientes. Obri~ a
reduzir sua produção, por força e ordem de
organismos internacionais,
Malásia ficou
com uma carência de mais de 7 milhões de
metros cúbicos, que terá que extrair fom de
seu território. O Amazonas foi o parafso escolhido,

a

E continua:
Mistério é o que não falta nesta invasão silenc!osa dos asiáticos. Foi o capital
esta1al chinês que adquiriu o controle acionário das indústrias de compensado Compensa e cnec. ·Seus diretores, procurados
por Manchete, disseram não ter nada a declarar, pois ainda estão cuidando da doeu-
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mentação para atuarem no Brasil. A exportação em toras- proibida pelo governo- era
o filão que gostariam de explorar uma vez
que há na China uma mão-de-OOra mais barata até do que a brasileira, a US$35 por mês.
Mais adiante, Sr. Presidente, depois do tflufo:
"A máfia oferece até US$50 mil pela morte de
seus inimigos•, a reportagem,. que levou algumas
semanas para ser documentada com fotos que
mostram que os peões são vftimas dessa máfia
milionária, que os asiáticos trazem tecnologia com
grande poder de devastação, faz, sob o subtítulo
"Ai de quem mexer neste vespeiro amazOnico", o
seguinte registro:
"São mais de 3.000 metros cúbicos
apreendidos (pela Polfcia Federal), além de
multas que superam a cnra dos R$500 mil,
pela comercialização, já consumada, de madeira sem origem legalizada.
Quem mexeu neste vespeiro amazOnico provocou a ira do cartel da madeira. E
agora sobram ameaças de morte para os
que resolveram confrontar esta máfia: agentes florestais, policiais, fiscais e militares que
fazem a repressão. Diz-se, na região, que
há várias cabeças a prêmio. As mais cotadas são a dos Superintendentes Regionais
do lbama, Ham1ton Gasara, e da Policia Federal, Mário Sposito, além da do Coronel
José Antonio Braga, do Comando de Fronteira Solimões (CFSol)."
Abro um parêntese para ãozer que, recentemente, estive-conversando com o Coronel Braga .sobre o problema da madeira.
ConheÇo o Superintendente Casara e o Superintendente)da Polfcia Federal, Mário Sposito, sobretudo Mário, que, quando fui titular do Ministério da
Justiça, trabalhou muito junto a mim e ao hoje Senador Romeu Tuma.
Esses três cidadãos são homens de muita seriedade e sobre eles não conheço nada que possa
imputar-lhes algum dado menos elogiável.
Ora, se as cabeças dos três estão a prêmio,
daqui desta
eu, pelo menos, Sr. fi'residente,
tribuna, hipotecar-lheS a minha sorKfariedade.
Mas continuo com o texto:

quero,

"Nos bares e nos portos das cidades _
madeireiras fala-se em prêmios que variam
.de U$30 mil a U$50 mil pela morte! dos inimigos da máfia. As autoridades. federais
i
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mantêm-se alerta e unidas, pois acreditam
que a ação conjunta é a grande estratégia
de combate não só ao cartel da madeira e
das drogas mas lambém aos contrabandistas da fauna amazOnica. Ainda assim, o aluguel de pistoleiros está em alia E o suborno
é combatido a todo custo, embora não seja
totalmente evitado. Agentes de vários órgãos oficiais já foram acusados de irregularidades, como aconteceu no lbama de Rondô-

nia.•

ex-,

Agosto de I 9%

ciais apontem apenas 200. Há tráfico generaflzado, extrativismo feito por estrangeiroscom danos ambientais- e concorrência'das.
leal nas ativiclades econômicas para com os
brasileiros", dlestaca o Coronel Bmga. Os
quatros Postos Especiais de Fronteira também fomm incorpomdos à opemção arrastão. Esta atuaçaõ conjunta (e aqui vai uma
revelação da revista) faz parte de uma estmtégia mantida em silêncio até agom: o Projeto Fechamento da Amazônia•

Faço aqui um parêntese, porque V.
que
Aqui há um subtítulo: "O Exército entra na
hoje preside esta sessão, também fez a denúncia da
guerra: há muitas fronteiras em perigo."
fonna pela qual se aboltla esse problema, ou seja,
Continua o texto:
sem a convocação dos PaJ1amentares da área, não
"Reunindo vários órgãos federais só-para poderem prestar infonnações sobre aquilo
Forças Annadas, Polfcia, Receita Federal e
que bem conhecem mas para apontar caminhos, inlbama - e estaduais, esta opemção só preá!Car soluções.
cisa (e aqui eu páro pam chamar a atenção
Nessa hiStória .do suborno, a Internet declarava
do Senado) do aval do Congresso Nacional
alto e bom som que esta máfia em capaz de deses- •
para dar infcio ao controle das rotas terrestabilizat. tanto o Executivo como o Judiciário e Legistres e fluviais do tráfico internacional.
lativo por fins menos confessáveis.
E isso terá que ser definido logo. O suHoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
perintendente da PF, Mauro Sposito, ressalvejo isso posto numa revista brasileira Om, não é ·
ta que os 2,2 milhões de quilOmetros quapossfvel que-se possa fazer ouvidos de mercador a
drados da Amazônia Ocidental - integrada
uma denúncia dessa natureza, que tem chamada na
pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondocapa, sem que ecoe aqui nesta Casa.
nia e Roraima - respondem por 85% das
fronteiras brasileiras com os pafses produtoSr. Presidente, leio mais um trecho da reportares de cocarna; a mesma fronteim por onde
gem:
sai madeira, animais silvestres e cerca de
O Sr. Nabor .Júnior - Pennite-me V. Ex" um
1O mil toneladas anuais de pescados dos
aparte tão logo conclua a sua leitum?
rios bràsileiros. Até o final de outubro, já esO SR. BERNARDO CABRAL - Com prazer,
taJão funcionando as cinco bases de ~X>ntro
nobre Senador.
le ft!Mal e rodoviário nas vias que interligam
Diz o texto:
o Brasil a outros pafses- Anzol, Candiru,
Mogno, Pmta e Cristal. Além de agentes do
•A Polfcia Federal tem hoje apenas
Exército, da PF, do lbama e da Receita, es10% do efetivo básico que deveria manter
ses postos terão melares, holofotes de gmnna região; e o lbama, cerca de 160 agentes
de ólstância, lanchas (nos postos Iluviais) e
pam cuidar dos 1,5 milhão de quilômetros
camionetas (no terrestre); e, é claro, o annaquadrados do território do Amazonas Tentamento necessário à guerra contra o tráfiCO.
se conigir a deficiência de pessoal com a
É o Sivam das estmdas e dos rios amazOnientmda em cena da infantaria, sob o comancos."
do do Goronel Braga (aquele de quem ainda
há pouco eu falava). Ele engrossou a equipe
Nas fotos que compõem o textc se vê a inscride fiscalização com mais de mil "caras-deção: "madeim: os peões são vftimas da máfia milioonça• (como são chamados os soldados do
nária".
Batalhão de Infantaria da Selva."
É o tmbalho escmvo. E há logo aqui há uma
Palavras do Coronel Bmga:
declamção de um pobre trabalhador, pois quando a
máfia de madeireims ameaça atravessar a fronteira, "Temos um sério problema no controle
os tratares asiáticos avançam sobre o Amazonas e
das fronteiras: há cerca de 1O mil estrangeieles trabalham simplesmente para comer.
ros em Tabatinga, embora os registros ofi-
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A declaração é esta: "Recebem pouco para trabalhar e pagam muito, para comer. •
Sr. Presidente, eu vou fazer chegar o documento às lnãos de V. Ex", para que conste dos
Anais e sejam tomadas providências pela Mesa para
que o texto com o mapa que mostra a rota da madeira, depois de passar pela Taquigrafia, seja devidamente analisado. Por enquanto, eu peço permissão a V. Ex" para ouvir o aparte do nobre Senador Nabor Júnior e, depois, fazer as minhas
conclusões.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -V.
Ex" será.atendido regimentalmente.
O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga-

do:
Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador Nabor
Júnior.
O Sr. Nab.or Júnior - A reportagem que V.
Ex" acabou de ler, publicada na revista Manchete,
de circulação nacional~ é realmente estarrecedora,
quando dá conta da atuação desses grupos asiáticos na exploração predatória de madeira na Região Amazôoica. V. Ex" tem se ocupado várias vezes desse tema aqui no Senado Federal e merece,
portanto, a nossa solidariedade e todo o nosso
apoio.

Penso que o Governo não deve ficar indiferente a esse problema, porque ele pode provocar o desequilfbrio ecológico na Região, cuja floresta vem
sendo devastada de maneira indiscriminada. Isso
acontece também no meu Estado, que faz fronteira
com o Amazonas, onde algumas madeireiras estão
denubando árvores sem a necessária autorização
do lbama - e devemos nos precaver, exigindo do
Governo Federal uma fiscalização mais intensa por
1>8® c!a_PQif!:iª f'~ral, ® Jb~. do MiniStério !IQ
Exército e do Ministério da Marinha, que também
pode aluar na Região.
•
Quero justificar, ao mesmo tempo, a minha
postura de apoio à aprovação do Projeto Sivam:
acredito que dépois que o sistema estiver instalado, todas essas questões vjio ser devidamente detectadas, para evitar maiores prejufzos à nossa região e, acima de tudo, à nossa nacionalidade, porque essas empresas asiáticas já destrufram toda a
reserva florestal da Ásia, da África e de outros
continentes e estão querendo fazer a mesma coisa
aqui 'no Brasil. São empresas bem organizadas,
que controlam o mercado mundial de madeira. E
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nós não podemos ficar indiferentes a tão grande prt.
blema.
Por essa razão, cumprimento V. Ex" pela opol'tunidade do seu pronunciamento.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador NaborJúnior, V. Ex", que foi Governador do seu Estado
e, portanto, conhece a região, faz uma declaração
que é absolutamen!e correta. ~;>rimeiro, quero agradecer-lhe a gentileza da solidariedade e, em segundo lugar, confinnar o que V. Ex" acaba de dizer.

Temos que ter cuidado, porque, no caso da floresta tropical, o que está em jogo, o que se debate é
que aquilo ali é um reservatório inestimável de recursos genélicos que a natureza levou milhões e milhõ.es de.anos para acumular.
Ora, como é que podemos desconhecer uma
circunstância dessa natureza, que é tão séria,
quando· poucos devem ter tido a sua atenção voltada para a visita providencial que o Presidente da
República acaba de fazer àquela região. Não é à
toa que o Chefe do Poder Executivo passou em
lauaretê, passou lá em cima, bem na fronteira, e

ali assistiu à chamada reiteração do Projeto Calha
Norte.

Os que combateram no passado o Projeto Calha Norte e o combatem hoje o fazem exatamente
para deslocar o eixo da fiscalização que sofreriam
· 'não só os predadores da natureza, mas os envolvidos no narcotráfico.
De modo que essa queslão que V. Ex" aborda
na sua oportuna interferência se ajusta perfeitamente ao quadro da região. Depredaram o seu pars e
agora estão tentando aniquilar com o nosso, prevendo apenas o jogo fácil do lucro.
· Ora, ainda há pouco eu ouvia o eminente Senador Lauro Campos, com a dignidade de quem
exerceu o magistério, filho de um professor renomado; registrar, quase num silêncio - e o silêncio
é o clamor de tudo aquilo que não fala - a sua alta
preocupação de ver o que ganha hojé um professor aposentado, que mal dá para pagar prestações
na aquisição de certos bens ou no pagamento de
serviços.
· E, no entar;rto, essa máfia organizada produz
um capital cujo lucro é tão imensurável que nós não
podemos imaginar onde chegaremos. É a aniquilação da decência, é a derrocada da ética, é o aniquilamento dos bons costumes.
O Sr. Laura Campos - Pennite-me V. Ex" um
aparte?
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O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex",
Senador lauro Campos.
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Enquanto no começo do século, e o seu registro é absolutamente correto, era o ouro, foge depois, com essa propagação da Malásia, houve a inversão. A partir da Segunda Guerra Mundial- 1kg
de borracha, antes, custava 15 fibras esterlinas -,
para se obter 1 fibra esterlina, tínhamos que vender
15kg de borracha.

.o Sr, t.auro campos- Nobre Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" demonstra. mais uma vez, a consciência que tem como Senador da região amazônica,
consciência no sentido de colocar a sua inteligência e
a sua consciência em defesa da preservação necessáÉ essa form"! de expfor.ação que acaba geria do sistema ecológico, que está sendo sucateado,
rando aquilo que V. Ex" diz. A cobiça internacioque está sendo destruido na Amazônia. Como V. Ex"
nal, que, antigamente, vinha a galope, hoje vem a
sabe, não é esta a primeira, nem a segunda, nem a
jato, nos aviões supersónicos, fazendo com que a
terceira vez que forças estrangeiras, potências esnossa área, como dizia Rui Barbosa, que era uma
trangeiras, que a voracidade estrangeira avançam
presa fácil à cobiça internacional - ele disse isso
sobre a"Amazônia. No principio do século, quando a
na sua oração aos moços -, esteja hoje presente
borrachâ se transfonnou numa espécie de ouro tão
nesta sessão.
desejado pelas empresas estrangeiras, houve a exPara encerrar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
pfõração naquela região, por
companhia inglequero ainda fazer um registro resSenadores,
sa chamada Peruvian Amazon Hatbour Company,
peito do que foi lembrado, há pouco, pelo Senaque provocou um verdadeiro massacre. A brilhante
dor lauro Campos, quando se referiu aos cortaRosa Luxemburgo conta em seu livro A Acumulação
'
dores
da borracha que morriam à mingua. Obdo Capital a relação entre os mortos por tonelada
serve,
V. Ex•, este texto: "Os cortadores de árde borracha colhida na Amazônia. Quantas dezevores ficam de 8 a 9 meses no mato, para terem
nas de mortos eram necessários para que uma toàfgum ganho no final da derrubada" - Sebastião
nelada de borracha fosse extrafda na Amazônia. E.
Filho da Silva, 32 anos.
tão grande foi o protesto em escala mundial, principalmente de trabalhadores ingleses, que essa
Portanto, há uma indicação, há um depoimencompanhia foi fechada. Parece que, infelizmente,
to, há um fato que é inanedávef. Repito: Sebastião
a consciência de V. Ex" e de tantos outros brasileiFilho da Silva, 32 anos, sabe que deve cerca de R$9
ros não tem sido acompanhada por uma repercusmil ao aviador, o financiador do corte.
são, um eco internacional que afiaria um grande
"Para tirar uns R$2 mil a R$3 mil, eu tenho que
número de vozes e entidades para tentar deter
entregar mais 250 toras•- calcula. A tora, a R$50
esse massacre, essa invasão que V. Ex" tão bem
cada, ajuda a saldar a divida que fez na cantina do
acusa. Quero, mais uma vez, como tenho feito em
patrão, onde os preços são inflacionados em até
outras ocasiões, sendo justo. com os pronuncia50"/o. Sebastião diz que paga os preços de mercado.
mentos de V. Ex", enfatizar a seriedade, a proprieE nem sabe avaliar que uma despesa de R$1 mil ao
dade, o alerta, e a sentinela em que V. Ex" se
mês é um custo de vida aberrante na região, para
transformou nesta Casa. Muito obrigado.
quem fica no mato, e a familia em um barraco à beira do rio.
O SR. BERNARDO CABRAL - Nobre Senador Lauro Campos, quero agradecer a V. Ex"
E há o registro de quanto custa uma tora no
e lembrar que, junto com Rosa Luxemburgo, não
comércio internacional, Sr. Presidente.
posso deixar. de registrar aqui Ferreira de CasPenso que todos nós, não como amazonenses,
tro, no seu livro A Selva, que se transformou
mas como brasileiros, somos um pouco responsánuma saga contando a história da Amazônia, soveis e seremos mais ainda se não contribuirmos
bretudo do Amazonas, dos soldados da borrapara pôr um freio nessa corrida avassaladora, que
cha, daqueles cearenses que foram para o Amasabemos como está a começar, mas jamais teremos
zonas. E V. Ex• lembrou bem, àquela altura um
conhecimento de como terminará.
quilo custava 15 libras esterlinas de ouro. Após
Muito obrigado, Sr. Presidente.
a vinda, e veja a coincidência, de dois pesquisadores Vida! de la Blache e la Condamine, que
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
levaram a semente da borracha para a Malásia,
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU D!S.
esta é uma incrivef coincidência, começou a haver
CURSO:
a débâcfe da borracha na Amazônia.
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madeira da região amazônica
só ,pode ser escoada descendo
o rio ou em caminhões. pela
estrada. No entanto. as autoridades
federais descobriram que ela tam·
bém muda de estado como que num
passe de mágica: desaparece de um
lado da floresta (Amazonas) e surge
do outro (Pará ou Acre). sem que os
municípios madeireiros tenham
quaisquer beilefícios econômicos.
São artimanhas de um cartel que
ameaça o Estado do Amazonas. esta·
do que ainda registra a- menor taxa
de desmatamento da região menos de 2%. Só que esse acervo
florestal está sendo derrubado clandestinamente por mais de 200 serra·
rias. que estão cortando madeiras
nobres como o cedro, e as chamadas
madt;~ras brancas~ usadas em cons·
trução e na co~fe~5!? de móveis,
como a sumaúma, o angelim e o

A máfiada
motosserra movimenta
milhões de dólares
Os números levantados pelo lnsti·
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) são preocupantes: a produ~
ção de madeira no Amazonas gira
. em corno de um milhão de metros
cúbicos por ano. contra uma demanda de apioximadamêE;"re 800 mil. Os
200 mil restantes estio sendo desvia·
dos para o Pari e o Acre. onde a
documeritaç:lo ~ ~squenuzda e a
madeira passa a ter nova cidadaniA: ,
paraense ou acreana..
Segundo o lbama. a extraçlo
clandestina responde · por cerca de
28% do total de madeira derru~da.
pois o volume autorizado pelos pia·
nos de manejo florestal nio ultrapusa os 720 mil metros cúbicos. Hi 126
projelos de manejo protocolados
para o Amazonas. dos quais apenas
50 estariam aprovados. Número que
poderá ser reduzido nas próximas
vistorias. pois ht irresularidades
sendo apuradas. Um t«nico do lba·
ma gai-ante que os planos de manejo
estio gerando apenas 72 mil metros
cúbicos- 1o% do total permitido e
apenas 7.2% de toda a produçio.

do saqueadas da floresta - a maior
. parte. de 4reas indígenas oa de rer·
, ras da União.
A maior prova de.que hi om cartel de madeireiros disposto a financiar as motosserras e tratores para a
exploraçlo pred:uória s.lo as quase
35 mil toras - que sem beneficiamento valem cerca de USS 10.5
milhões - apreendidas durante
uma operaçio inll!dita do lbama. da
·Polícia e da Receita Federal~ e do
Comando Militar da Amazônia
(CMA). Esta tropa varnu os rios
Javari. Juruá, Purus e Solimões. e
cidades da divisa do Amazonas
com o Acre. No Vale do Javari.
onde a madeira segue 1 rota fluvial,.
o cartel de madeireiros sofreu o
mais duro gofpe em 30 anos de ati·
vidades. no qual. pelos c41culos do

Ibama. extraíram mais de um
milhlo e 700 mil metros cllbicos
somente de cedro. Em apenas s2
dias. as autoridades federais
apreenderam mais de 19 mil toras:
cerca de 14 mil metros clibicos.

· . MADEIRA ·
peo-es
d
J Vlttmas a
-A-Do_res_ta_é_sa-qu-e-ad_a_ ;fia milionária
de suas árvores
mais nobres

,. •

o

s madeireiros fazem um Mbby
para que o lbama afrouxe•o cer~
co e a Justiça libere a madeira.
l;>ortanro. mais de 92% da madei· Querem que o Congresso Nacional
ra que entra nas serrarias estio sen~ derrube as medidas do governo que

--------------
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suspenderam a exploração de mogno
e da virola por dois anos e determinam
a preservação de 80% da cobenura
florestal das propriedades rurais. Com
as medidas ambientais. o govetno
federal atirou no que viu e atingiu
aquilo que fazia questão de ignorar há
décadas: o sislema feudal da exploração de madeir,-a. que utiliza trabalho
forçado nas frenteS de extração. Uma
pequena elile de empresários locais,
que reúne de prefeilos e outros políli·
cos a empresários e até padres, financia as equipes de trabalho.

Recebem pouco para
- trabalhar, pagam
muito para comer
Os conadores de árvores ficam oilo

:a nove meses no mato. para ter algum
ganho no: final da derrubada. Sébas-

tião Filho da Silva, 32 anos. sabe que
deve cen:a de R$ 9.000 ao aviador, o
fmanciadordocorte. "Pra tirar uns R$

2.500 a 3.000, ~ tenho que entregar
umas 250 toras",.c:alcula. A .tora, a RS
50 cada, ajuda a Saldar a dívida que
fez na cantina do patrão, onde os JXeços são inflacionados em ati! 50%.
Sebastiilo diz que paga os preços de
mercado. E nem sabe avaliar que uma
despesadeRSI.OOOaom!si!umcusto de vida aberrante na região, para
quem fica no maro,eafamllia, em um
barraco à beira do rio.

; asiátiços
tzem tecnologia
~m grande poder
1 devastação

O

sistema feudal de exploração
dos peões pouco a pouco
começa a ser alterado em
outras áreas do estado. onde gran~ des émpresas asiáticas estão se ins-
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talando. Elas possuem a mais avançada tecnologia de extração de
madeira~ dinheiro em caixa e con·
tam com os incentivos fiscais alardeados pela Federação das I ndústrias do Estado do Amazonas: isen'ção de Imposlo sobre Produlos
Induslrializados (!PI) e Imposto de
Renda9 além de receberem restituição de 60% do ICMS. Os malaios
foranl os primeiros &i chegar.. comprando indústrias e terras. A notíc·ia
causou apreensão no superintendenle regional do lbama. Hamihon
Casara. A Malásia manipula 50% da
ffiadeira que é comercializada no
mercado mundiat tem menes de 4%

de seu lerri lório protegid9s por leis
ambientais e promoveu a devastação de suas fJ:~restas para manter
'uma produção anual de 16 milhões
de metros cúbicos.- Além disso .. as
:empresas malaias têm um·· histórico
1de violação a leis ambienrais e trabalhislas, razão pela qual preferem
atuar em paíse.~.. onde·a economia é
instável a mão-de-obra barata e a
legislação e a ·fiscalização ambienlais deficienles. Obrigaria a reduzir
sua produção, por força e ordem de
organismos inlernacionais, a Malásia ficou com uma carência de mab
de 7 milhões de metros cúbicos.
que terá de extrai[' fora de seu terr~
1ório. O Amazonas foi o paraíso
escolhido.
· -~----------
9

Os asiáticos compram
terras sem fazer
planos de preservação
A mullinacional malaia WTK
Corporation. além de adquiri[' a
Amaplac. uma fábrica de compensados regional. teria comprado cerca
de 1,2 milhão de hectares. De ceno
há apenas a confirmação de que o
capital malaio comprou 300 mil hec·
tares no vale entre os rios Purus e
Juruá. a R$ 8 o hectare (10 mil
metros quadrados). segundo o antigo
proprietário. Mário Moraes. Mas o
lbarna acredita que o grupo rem pretensões da ordem de 4.5 milhões de
hectares - área maior- que ã- Bélgica. Os novos dirigentes da empl-esa
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Amaplac não goslam de fo10grafias
nem de falar em cifras- alegaap que
fizeram apenas um investimento ini=
cia! de US$ 7,5 milhões. Negam a
compra de terras e afirmam que a
produção de compensados não deve
ultrapassar os 1.500 a 2.000 melros
cúbicos/mês. Que fim. então. vão
levar os 18 mil metros cúbicos que o
lbama encontrou estocados no pátio
e Uni volume ainda maior de madeira afundado no rio, à margem da qual
a indústria funciona?
~ Mislério é o que não falta nesla
invasão silenciosa dos asiáticos. Foi
o caPital estatal chinês que adquiriu
o controle acionário das indústrias
de compensado Compensa e Cifec.
Seus diretores. procurados por
MANCHETE. disseram não ter nada
a declarar. pois ainda estão cuidando
da documentação para atuarem no
Br..J.siL A exportação em toras proibida pelo governo - era o filão
que gostariam de explorar~ uma vez
que têm na China uma mão-de-obra
mais barata até que a brasileira. a
US$ 35 do mês.

O dinheiro chega
aos montes.
E a floresta some
As duas empresas. que não têm
plano de manejo norestal. já receberam multas por não apresentarem
documentos comprovando a origem
da madeira adquirida de terceiros.
Eles procuram legalizá-Ia com documentação de uma área de manejo. que
não está produzindo nada. a não ser
nuvem de fumaça. Um bom negócio
para os madeireiros
endividados. de olho .. Comum
contingente
no capiral estrangeimaior que o
ro. O dinheiro está
da
Policia
chegando: uma fonFedera/e o
te federal diz que as
dolbama, o
remessas da Ásia
Exército vigia
para o Amazonas já dia e noite as
superam os US$ 300
19 mil toras
apreendidas
milhões.
Os asiáticos não · no rio Javari.
Guerra
são os primeiros.
ao tráfico.
Há pelo menos três
outras empresas
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m~i-eireiras estrangeiras, pelos
dadõs do Ibama: a Carolina (americana) e a Gethal (alemã). que produzem laminados e compensados. e a
~ii Madeira (suíça). que exporta a
madeira serrada - mogno e cedro.
As três têm planos de manejo. Há
suspc!itas de que estrangeiros estão
comprando madeireír3S brasileiras.
sem mudar a razão social. A última
aquisição d<tectada pelo lbama foi a
de uma empresa sediada em São
Paulo. denominada Ecomex:- -leria
comprado I milhão de hectares ( 10
mil quilômetros quadrados) da Vale
Verde Agro~lndustrial._ entre os
,municípios de Canutama e Lábrea;
·no sul do Amazonas. Área sem plano
de manejo registrado no lbama.

A máfia oferece
até 50 mil dólares
pela morte dos
seus inimigos
lbama, com o apoio do Exército e da Polícia Federal. gara_nte
que vai fiscalizar com atenção
redobrada as multinacionais da
madeir3.. E seguir em frente .com o
arrastão. Quer conter o contrabando
de madeira na dupla fronteira do rio
Javari. e que vai alimentar as serrarias
peruanas. bem· como a evasão de
madeira que se'gue para outros. estados. Nas operações que estão sendo
feitas nos vales dos rios Juruá e Puros •.
já apreenderam mais de 7.500 metros
cúbicos de madeira. E, em terra'tinne,
não há descanso: nas cidades de Boca
·do Acre e Extrema foram fechadas
três serrarias e desmontados vários
acampamentos de madeireiros clandesti~ps, que estavam explorando
áreas de seringueiros.

I
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Ai de quem mexer
· neste vespeiro
amazônico!
SãO maís de 3.000 metros cúbicos
apreendidos. além de multas que
superam a cifra dos R$ 500 mil. pela
comercialização, já consumada, de
madeira
origem legalizada.

sem

Quem mexeu neste vespeiro amazônico provocou a ira do cartel -da
madeira. E agora sobram ameaças de
morte para os que resolveram confrontar esta máfia: agentes florestais.
polici;~is. fiscais e militares que
fazem a repressão. Diz-se. na região.
. que há várias cabeças a prêmio. As
mais cotadas são as dos superintendentes regionais dó Ibama, Hamilton.
Casara. e da Polícia Federal. Mauro
. Sposito, .além da do Coronel José
Antonio Braga. do Comando de Fron~
teira Solimões (CFSol). Nos bares e
nos portos das cidades madeireiras
fala-se em prêmios que variam de 30
mil a 50 mil dólares pela morte dos inimigos da máfia. As autoridades federais mantêm~se alertàS e unidas~ pois
acreditam que ààção conjunta é a grande estratégia de combate não só ao cartel da madeira e das drogas como ram~
bém aos contrabandistas da fauna amazõnica. Ainda assim. o aluguel de pistoleiros está em alta. E o suborno é
combatido a todo custo. embora não
seja totalmenie evitado. Agentes de
vários órgãos oficiais já foram acusados de irregularidades, como aconteceu no lbama de Rondônia.
A Polícia Federal tem hoje apenas
I 0% do efetivo básico que deveria
manter na r:egião. E o lbama.. cerca
de 160 agentes para cuidar dos I ,5
milhão de ·quilômetros quadrados do
território do Amazonas. Tenta-se
corrigir a deficiência de pessoal com
a entrada em cena da infantaria. sob i
o comando do Coronel Braga. Ele
engrossou a equipe de fiscalização
com mais de mil caras~de·OllÇa
(como são chamados os soldados do
Batalhão de Infantaria da Selva).
"7emos um sério problema no con-
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trole das fronteiras: há cerca de 10
mil estrangeiros em Tabatinga,
embora os registres oficiais aponterÍl
apenas 200. Há tráfico generalizado,
extrativismo feito por estrangeiros
- com danos ambientais - e con
corrência desleal nas atividades econômicas para com os brasileiros··.
de·staca o Coronel Braga. Os quatrc.
Postos Especiais de Fronteira tam~
bém foram incorporados à operação
arrastao. Esta atuação conjunta fai
parte de uma estratégia mantida em
silêncio até agora: o Projeto Fechamento da Amazônia.

O Exército entra na
guerra: há muitas
fronteiras em perigo
Reunindo vários órgãos federais
-Forças Armadas. Polícia e Receita Federal e lbama - e estaduais.
esta operação só precisa do aval do
Congresso Nacional para dar início
ao conlrole das rotas terrestres e tlu·
viais do tráfico internacional.
E isso terá de ser definido logo. O
superintendente da PF. Mauro Sposito. ressalta que os 2.2 milhões de
quilômetros quad~dos da Amazônia
Ocidental- integrada pelos Estados
do Amazonas. Acre. Rondônia e
Roraima - respondem por 85% da
fronteira brasileira 'com os países
produtores de cocaína. A mes.ma
fronteira pOr onde sai madeira. ani~
màis silvestres e cerca de lO· mil
toneladas anuais de pescado .dos rios
brasileiros. Até o final de outubro já
estarão funcionando as cinco bases
de controle fluvial e rodoviário nas
vias que interligam o Brasil a outros
países - Anzol. Candiru. Mogno.
Prata e Cristal (ver mapa). Além de
agentes do Exército, da PF. do lbama
e da Receita~ estes postos terão radares. holofotes de grande distância.
lanchas (nos postos tluvias) e caminhonetes (nos terrestres). E. é claro.
o. armamento necessário à guerra
contra o tráfico. É o Sivam das estra~
das e dos rios amazônicos.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra, como Lfder, para uma comunicação de interesse partidário.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda, como Lfder, para uma comunicação de interesse
partidário, nos termos do art. 14, inciso 11, alrnea a
~
do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Uder, para uma comunicação.~ Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
eu gostaria apenas de registrar oficialmente que
nós, os três Senadores de Brasflia - Valmir campalo, Lauro Campos e eu ·, apresentamos à Mesa Direlera um requeriment9, solicitando que esta casa
aprove, nos termos em que prevê o Regimento Interno do Senado Federal, um voto de pesar pelo falecimento da grande atriz do teatro brasileiro Dulcina de
Moraes.
Dulcina de Moraes faleceu ontem, em Brasrlia, já aos 89 anos, depois de ter vivido seus últimos 20 !!nos em Brasfiia, depois de ter transferido
para esta Capital o seu famoso Teatro Dulcina, de
ter fundado aqui a Faculdade Dulcina de Moraes,
que tem formado profissionais da mais alta qualidade para o teatro, para a televisão e para o cinema brasileiro.
Mais do que isso, eu gostaria de registrar,
. nesse momento em que o Brasil e a cuttura brasileira perdem a figura de Dulcina de Moraes, que desde
os anos 30 vem pontifiC31ldo o teatro brasileiro, na
defesa dos nossos valores culturais, que particularmente Brasflia perde muito com o seu falecimento.
Depois de ter tido urna vida inteira de sucesso em
grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e
São Paulo, de se transformar no grande nome do
teatro brasileiro de meados deste século, transferiuse para Brasma e, corri a força da sua constante juventude, inaugurou, na Capital, o Teatro Dulcina e
construiu a Faculdade Dulcina, de teatro.
Ela é um exemplo de quem acreãl!ou na nova
capital do Pars, de quem acreditou na interiorização
do desenvolvimento e de quem acreditou na energia
de Brasflia no qu~ diz resp<;:ito à área cuttural.
Coincidentemente, o Senador Bernardo Cabral
me procurou neste plenário dois dias antes do seu
falecimento e trouxe aqui a direção do teatro e da
escola, para que nós, Senadores, nos empenhássemos. na busca de soluções para os graves problemas que enfrenta aquela faculdade. Mais do que
nunca, tenho certeza de que todos os Senadores
acatarão essa idéia de luta, que é mais do que a de-
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lesa de uma faculdade, é a defesa de um fórum importante de debates sobre a cultura em nosso Pars.
Registro, portanto, o meu sentimento pessoal.
•
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da
Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Cunha Uma (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, duas matérias publicadas recentemente
em jornais da maior expressão nacional estão a merecer .pguns comentários para que se possam avaliar a oportunidade e a justeza dos conceitos nelas
emitidos.
A primeira delas, de responsabilidade do jornalista Ricardo Nobre, editor de polrtica do Jornal de
• Brasffia, foi publicada na edição de 24 de agosto último, sob o titulo "As Elites de Santa Rosa". Santa
Rosa, para esclarecer os Srs. Senadores que aqui
se encontram, é um -Municfpio do Estado do Acre
que fica no Alto Purus, fronteira com o Peru. Vou ler
alguns trechos desse artigo e, depois, tecerei considerações a respeito do mesmo:
Diz o artigo:
. "Santa Rosa, um minúsculo povoado
do Acre, incrustado na fronteira como Peru e
a BoiMa, possui apenas · uma rua estreita
com pouco mais de 20 casas. lá, não passa
propaganda eleitoral na TV porque o lugarejo não dispõe de energia e também é desprovidó de telefone e água tratada. Nem automóveis circulam por sua rua. Apesar das
paupérrimas caracterrsticas, desde 1992
Santa Rosa foi alçada à condição de municrpio, o que deu aos seus, na época, 142 elei. toras, o direito de eleger prefeitos e vereadores.
· Um direito justo, mas incompatrvel
para uma comunidade que nem sequer tem
economia suficiente para gerar qualquer tipo
de imposto.
.
Nas prólé'imas eleições, 291 homens e
21 o mulheres, ou seja, 501 cidadãos santorosenses estarão aptas a escolher seus representantes no Executivo e no legislativo.
Eles vão depositar seus votos nas umas das
duas sessões montadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. O atual Prefeito, An-
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tOnio Roque de Carvalho, foi eleito com o
impressionante cacife de 50 votos. Isso
mesmo, meia centena de votos. E tem mais.
O V.ereador mais votado da localidade recebeu 18 votos, mas teve quem fosse eleito
com somente 5. Para este ano, o TRE ainda
não sabe ao certo quantos candidatos a prefeito e vereadores estarão disputando uma
cadeira nas eleições de outubro.
o que ocorre nessa cidadezinha é um
exemplo das aberrações que costumam atacar
nossas
elites
politicas,
independentemente da esfera à qual pertencem.
Nesse caso especffico, a aberração transforem irresponsabilidade, traduzida na
aleatória vontade de criar inúmeros municfpios com o único intuito de melhorar a arrecadação, na enganosa e demagógica pretensão de mostrar serviço a qualquer preço.
Ao caso de Santa rosa acrescente-se uma
curiosidade: situado às margens do rio Purus, o novo Municfpio fica distante uma semana de baJCQ de Sena Madureira a cidade
mais próxima.
O Prefeito Antonio Roque de Carvalho
costuma fazer essa viagem sempre que
chega ao Banco os recursos federais do
Fundo de Participação dos Municfpios. Antes do Real, a verba do FPM era quase toda
consumida pela inflação porque o Prefeito
não dem6iava menos de quinze dias para ir
e voltar.
A exemplar história de Santa Rosa deixa claro que falta às elites brasileiras a determinação ética e. moral de trabalhar pelo
bem público. Muito pelo contrário. O que puder ser feito para garantir qualquer vantagem eleitoral, ou não, é isso que importa. De
nada adianta, por exemplo, sermos bombardeados com enfadonha discussão oficial e
tecnicista sobre a necessidade de uma reforma fiscal que redesenhe o papel do Estado brasileiro, se na outra ponta, corremos o
risco de constatar que tudo pode acabar em
samba, já que nada impede a perpetuação
dos descalabros administrativos que a todo
instante ficamos sabendo."

ma-se

A matéria discorre sobre outros temas, mas
vou-me ater exclusivamente a esta parte lida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, votamos recentemente no Senado Federal a Proposta de
Emenda Constitucional - foi Relator o Senador Ber-
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nardo Cabral - que disciplina a criação de novos
municfpios. Expresso minha. concordância em relação à nova legislação que se está oferecendo ao
Pafs, estabelecendo que, para desmembramento
das unidades municipais, devem ser consultadas
não só as pessoas da área a ser destacada - mediante a realização de (:llebiscito - mas também as
populações daqueles rminicfpios dos quais o distrito
será desmembrado."A meu ver; a medida é correta
Devemos, sim, criar prudentes restrições para a criação de novos municfpios.
Mas, no caso de Santa Rosa, ainda que tenha
apenas 501 eleitores, sua constituição é perfeitamente justificada, por motivos estratégicos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o autor desse
artigo; a exemplo da esmagadora maioria dos brasileiros, não conhece a realidade do meu Estado, não
sabe que no Alto Purus, na fronteira com o Peru, só
havia algumas cabanas de fndios. Não existia, ali,
nenhuma cidade, nenhum municfpio, nenhum destacamento federal, estadual ou municipal.
O Governo do Estado, quando fui Governador,
~ uma consulta ao Çonselho de Segurança Nacional a propósito da necessidade da criação do municfpio de Santa Rosa, no Alto Purus. O Conselho,
examinando as peculiaridades de sua localização estratégica, fronteiriça - constatou a existência de
ameaças concretas à nossa soberania, sob a forma
de incursões de estrangeiros, voltadas para a extração de madeira, borracha e outros produtos naturais, promovendo, assim, a depredação das nossas
riquezas. Deu-se, assim, parecer favorável à criação
daquele municfpio, já na gestão do saudoso Governador Edmundp Pinto.
TIVemos, em 1992, a primeira eleição. O próprio articulista confessa que o aluai Prefeito, Antônio
Roque de Carvalho, foi eleito com cinqOenta votos,
porque havia menos de duzentos eleitores no Municfpio. Agora, já há quinhentos e um, ou seja, a população dobrou em quatros anos!
O próximo Prefeito, para ser eleito, certamente
vai precisar de uns trezentos votos. Isso demonstra
que o Municfpio está-se desenvolvendo, está crescendo.
Estive lá durante a campanha eleitoral, em
1994, e tive a oportunidade de conhecer a pista de
pouso. Não é verdade que não haja energia; a rede
atual atende, inclusive, a mais de cinqüenta casas
que foram construfdas pela aluai administração local. Além disso, vale reafirmar que o Municfpio representa a presença brasileira em uma região fronteiriça com o Peru, no AHo Purus. Por e~ razão, é
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importante ratificar os conceitos expostos pelo jornalista Ricardo Nobre, no artigo que assinou na edição
do dia 24 de agosto de 1996 do Jornal de Bras~la
sob o tftulo 'As elttes de Santa Rosa'.
O outro artigo da imprensa que exige reparos
foi publicado pelo Jornal da Tarde, de São Paulo,
edição de 26 de agosto último, sob o titulo 'Vida longa para a democracia',
A matéria aborda, em conjunto, duas das
emendas constitucionais que tramitam na Câmara
dos Deputados, de autoria, respectivamente, do Deputado José Genoíno (PT-SP) e do Deputado Adhemar de Barros Filho (PPB-SP). A primeira diz que
pretende ~lecer o que chama de 'princípio da
proporcionalidade .entre Estados na Câmara•, reduzindp a representação dos. pequenos Estados, dos.
ooo · atuais para quatro Deputados Federais e au, .
mentando as bancadas dos grandes- como São.
Paulo, que ganharia mais dez Deputa-dos.
Com isso, o Deputado. José Genoíno eslá pro-·
curando fortalecer ainda mais o já fabuloso peso político de São Paulo, desta vez no Congresso Nacional. Sabe-se que o grande Estado é detentor do po-·
der efetivo nos ministérios e na vida político,administrativa do País, e, aumentando de setenta para oi• ·
tenta o número de Deputados Federais, consolidará
sua hegemonia Isso à custa de quem já é pobre e
esquecido, pois, para compensar o. aCléscimo à representação paulista. o Deputado José Genofno está .
procurando reduzir a dos Estados pequenos,. como .
Acre, Rondônia, Amapá, Sergipe e outros, cuja composição atuaf não passa· de ooo Deputados Federais.
·
;t
Causa-me estranheza, Sr. Presidente, ·o ·fato
de que recentemente esse mesmo Deputado Visitou
o Acf1i!, onde participou da campanha do candidato'
do PT à Prefettura de' . Rio Branco e fez juras· de
amor ao Estado, prometendo empenhar seu Partido
na defesa dos interesses regionais e se oferecendo
para colaborar em tudo que se destine à super.iÇãó
das ãdiculdades, dos problemas q1!9 .afligem o povo
acreano. Não éonfessou •. entretanto;); ser o autor. de
uma Proposta de Emenda à Constttuição que visa
reduzir a representação· dos pequérlos Estados. na
Câmara dos Deputados. Pior, ainda: na justificativa
de sua proposta, tentando agradar aos outros Deputados das grandes flegiões, ataoo~· duramente os
critérios atuais e a composição da báhcada acreana.
Isso é inteiramente' inaceitáve{,~r. Presidente!
Nós, representantes dos Esf;l,dos pequenos,
vamoS contrapor o máximo de esforços à aprovação
dessa Proposta de Emenda à Constttuição, de auto-
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ria do Deputado José Genofno - que, aliás, nem
chega a ser novidade; não é a primeira vez que se
tenta reduzir a participação dos pequenos Estados.
na Câmara dos Deputados. Durante a revisão constttucional também foram apresentadas várias propostas objetivando alcançar esse desiderato, mas
nós combatemos, nós nos unimos e conseguimos
evitar que ta! absurdo se consumasse.
E vamos fazê-lo·agora novamente!
Porque a única defesa que os Estados pequenos têm, na correlação de forças polfticas, é essa
bancada de ooo Deputados, na Câmara Federal.
São Paulo já tem 70 Deputados, e acha pouco, exigindo 80; somando-se a eles a representação de Minas. Gerais, do Rio. de.Janeiro, do Paraná, do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina etc.; se for aprovada essa proposta, será instttuída oficialmente, na
Câmara dos Deputados, a dttadura dos grandes Estados, que serão os tutores do Pode~ Legislativo.
· Aos ,pequenos Estados não .restará absoluta• mente· nada, em tennos· de votos e peso polftico!
.. Quero, ·desde ·Jogo, ao chamar a atenção da
Casa para a tramttação ·clessa PropoSta, lançar o
meu protesto célntra a tese do Deputado José Genorno; E chamo a atenção de todos os representantes dos Estados pequenos - do Norte, do
Noroeste;. ·do Cetrlro'Oes1e -' que têm uma representação ·mínima de ooo 'Deputados, para articula.rem a rejeição dá emEirida
· '· O Sr. Bemai'do Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador? · ·
···
·o SR. NABoR JÚNIOR - oUÇO, com muito
prazer, o aparte do nobre Senador Bernardo Cabral.
. O Sr: Beinai'dO Cabral - Nobre Senador Nabar' Júhior, já na Asséi1Íbléia NaCioriaJ ConstitÚiilte
tentou-se · desfigurar
'répie5entàçãó dos Estados
minciriíáiios :..: falo isto ho sentido eleitoral e não no
intelectual ..;. éntendendo que esta é uma argumentação ·falsa de que não é possível que se eleja um Deputado. Federal, riaquela região, com menos número
de votos do que no Estado de São Paulo. Por que
ela é falsa? Porque· há
ser propocciona! ao número de eleoores. Quem for ao Acre ou ao Amazonas
sabe que para conseguir 30 mil ou 40 mil votos para
uma eleição para Deputado Federal, ele terá que ter
as mesmas dificuldades que aqueles que conseguem 400 ou 500 mil votos no Estado de São PaiJIO.
Ora, como é que nós podemos ficar enfraquecidos
numa representação que seja diminuída para UITJ número de quatro ou de três, quando, no passado, .nós
já sentimos esta desigualdade na hora das votações
em Plenário? O que ocorre - e V. Ex" sttuou IJluito

e

a·

de
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bem- é que este lado desumano que se faz com o
Parlamentar que teve a dificuldade de se eleger porque nasceu num Estado distanciado dos grandes
centros tem uma proporção maior de injustiça quando não se faz referência ao lado intelectual do Parlamentar, tantas vezes no mesmo nfvel, para não dizer acima. Não é pelo fato de o cidadão nascer na
cidade grande ou num Estado do sul que terá concflções intelectuais menores do que o que teve o seu
berço natal num Estado pequeno. É claro que V. Ex"
situa a matéria que foi discutida, como eil dizia ainda
há pouco, na· Assembléia · Nacional Constituinte,.
através de uma· emenda, que se queria colocar no·
texto constitucional, chamada Emenda para Eleição ·
Ponderadà. V.· Ex" deve lembrar-se bem, porque foi ·
um atuante Constituinte, de que essa proposta era
do õeputado Osvaldo Coelho, de Pernambuco, mostrando que com a eleição direta que nós temos não
há dúvida nenhuma de que o Presidente da Repúbflca, sendo de São Paulo, com o vice do Rio de Janeiro, ou vice-versa, não há possibilidade de um Estado
do NorteJNordeste fazer o seu Presidente da República, a não ser por uma exceção, como houve recentemente. Mas,. pela prática do número eleitoral,
basta que três Estados - Rio de Janeiro; São Paulo
e Minas Gerais - se reúnam para que o Presidente
da Rep(iblica saia, devido ao contingente eleitoral. E
a história nos relembra que, há bem pouco tempo, tfnhamos o café com leite, quando os Presidentes ou
saiam de São Paulo ou de Minas. Gerais. De modo
que quis apenas levar-lhe esta chega, menos como
solidariedade, que dela V. Ex" não ·precisa, mas
corno registro de que V. Ex" tem razão.
O SR. NABOR JÚNIOR -, Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. V. Ex", que é da Região
Amazónica, como eu, pode avaliar o impacto decorrente da aprovação de uma emenda constitucional
dessa natureza para a representação dos nossos
Estados, sobretudo, quando se funde a outra, do
Deputado Adhemar de Barros Filho, também representante de São Paulo, instituindo o voto distrital
misto nas eleições para o Legislativo.
Ora, se querem reduzir a representação dos
pequenos Estados para quatro Deputados, introduzindo, de contrapeso, o voto distrital misto, o que poderia ocorrer?
É um ponto que precisa ser esclarecido: pela
proposta do Deputado Adhemar de Barros Filho,
metade dos Deputados Federais de cada Estado
continuaria sendo efeito pelo sistema atual, proporcional; a outra metade, ar sim, incorreria nas novas
disposições distritais.
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Se passasse também a emenda Genofno, o
Acre teria quatro Deputados Federais. Dois seri!lm
efeitos como é hoje; os outros seriam eleitos nos
dois distritos previsfveis: a Capital, Rio Branco, e •
lodo o Interior.
É importante trocar em números e citações objetivas a real nalureza das propostas: no caso do
Acre, por exemplo, cuja Gapital detém 50% do eleitorado do Estado, Rio Branco seda um distrito, habilitando cada partido a lançar ali um candidato. O outro seria, então, o Interior, ou seja, a soma de vinte e
um municfpios. Onde eslá o distrito, nesse caso? O
que entendo de distrito é a localidade onde o parlamentar tem sua base e respaldo para eleger-se.
Essa proposta de criação do voto distrital misto
pode ser adequada a Estados grandes, como São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde o parlamentar é capaz de eleger-se, por exemplo,' num ·municfpio como Campinas - ali pode ser um distrito, ele
trabalha lá, tem a sua atuação, o seu escritório no
' distrito - ou Ribeirão Preto. No Rio de Janeiro pode
eleger-se no Distrito de Nova lguaçu, ou no Distrito
de N-.ter6i.
· Quer dizer, são propostas de pessoas de Estados do Sul do Pafs que, na melhor das hipóteses ,
não conhecem a realidade dos Estados do Norte e
Nordeste.
Por essa razão, aqui eXPresso a minha frontal
discordância em relação à proposta do Deputado
Adhemar de Barros Filho e à do Deputado José Genolno, que prejucfiCam grandemente os interesses
dos pequenos Estados da Federação, notadamente
o meu querido e distante Acre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exen:fcio, Senador Waldeck Omelas.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 193, DE 1996

Assegura a contagem do tempo de
paga às entidades de previ-

conbibulção

dência privada, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica facultado aos participantes de sistemas de previdência privada de que trata a Lei n"
6.435, de 15 de julho de 1977, a contagem reciproca
do tempo de contribuição paga às diversas entidades de previdência privada, hipótese em que esses
sistemas se compensarão financeiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira
será feita ao sistema a que o interessado estiver vin-

Agosto de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAi

culado, devendo o participante requerer o beneficio
referido no caput aos demais sistemas, em relação
aos respectivos tempos de conbibuição, conforme
dispuser o regulamento.
Art. 2" O Poder Executivo regulamentará es1a
lei no prazo de noventa dias contados da data de
sua publicação.
Arl 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 4 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nos· termos da legislação em vigor, quando o
participante deixa .de contribuir para a entidade de
previdência privada à qual está associado, não cumprindo os requisitos legais, salvo na hipótese de cessação do contrato de trabalho com a patrocinadora,
perderá 9 direito aos benefícios paia os quais não
foram completadas as contnbuições necessárias•.. ·.
Por outro lado, aos participantes de sistemas
de previdência privada é apenas posslvel a restituição de algumas conbibuições.
Desse modo, nos casos de cessação de. contrato de trabalho, geralmente, os planos de beneffcios prevêem apenas o valor de resgate correspondente, em tunção da idade e do tempo de contribuição, ficando facultada a manutenção dos pagamentos, acrescidos da parte da empresa, para a continuidade da pSrticipação ou a redução dos beneffcios
em função dos pagamentos efetuados até a data daquela cessação (Cf. art. 31, VIl, do Decreto n•
81.240178, que regulamenta a lei no 6.435177).
t=sse mesmo decreto fixa aindíi o valor nifnirno
da restituição: ·~o caso do item VIII, o participante
terá direito à restituição parcial das conbibuiÇõéS ·
vertidas, com correção monetária, de acordo com as
normas estabelecidas no próprio plano, não inferior
. .· .
a 50% do montante apurado" (art. 31, § 2").
Cabe-nos assinalar, porém, que, do ponto de
vista atuarial, os planos· podem prever ou não cláusulas sobre a restituição das contribiJições. O diieito
·ao resgate depende de (;9nvenção, . · · ·
Ressalte-se que, contrário à idéia da solidariedade, o resgate foi introd~ paia estimular o Ingresso no sistema, dar libendade , ao participante
para se retirar de u'ma entidade e ·ingressar em outra, isto é, oferecer portabilidade aos recursos e dinâmica interna do segmento.
Entretanto, é nosso entendimento que tal sistemátiCa não satisfaz plenamente o5 interesses dos
participantes da previdência privada.

\

00751

Em verdade, quando mudam de emprego, se
não quiserem arcar com os pagamentos acrescidos
da parte da empresa, perdem o tempo de conbibui~
ção e são obrigados a integrar um novo plano de
aposentadoria, já que nem sempre é interessante
continuar contribuindo para o plano pertencente ao
antigo emprego, uma vez que ele se toma mais oneroso para a pessoa.
Portanto, com o intuito de corrigir uma grave
distorção existente nos planos de previdência privada, não vemos difiCUldade alguma em aplicar a estas entidades o critério já existente no Regime Geral
de Previdência Social, que prevê a contagem tecfprocà do tempo de contribuição ou de serviço na administraÇão pública e na atividade privada, .rural e urbana.
· · · listamos Convencidos de que nosSa. iniciativa.
dado seu grande alcance social, encontrará apoio
entre os nobres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1996. Senador'Ney Suassuna
.
.
.
.. ·. .. ·. .
.
.
LEGISLAÇAO CITAD-1
LEI N° 6 ..435 DE 15 DE JUL!iO DE 1977

·

'

-

Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e dá outras providências.
oooouoou--o•~•·u~•:o·--~-••-•noooo•-,.•••-•-••

DECRETO N.81.240e) DE 20 DE
. 'JANEIRO DE 1978
. . . . Regulamenta as disposições da lei n•
6.435(•) de 15 de julho de 1977, relativa às
entidades fechadas de Previdência Privada

.... , ... , . (.i\
·

COmissão· de Asso/Jtos Sociais descisão Adminisflafiva.)
·

· ·. ·o·sR. PRESIDENTE (EmandeS Amorim)-'-'0
projeto será publicado e remetido à Coniissão compelente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido .pelo
Sr. 1• Secretário em exerclclo, Senador Waldeck Or·~

nelàs.
É lido o seguinte: .
REQUERIMENTO W 886, DE 1996

Senhor Presidente,
)
Nos termos do art. 210 do Regimento lníàmo,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado de? editorial do jornal Correio Brazlllense do dta 28 .de
agosto de 1996, intitulado "Reage BrasOia!" · · · ·
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1996.Senador José Roberto Arruda.
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(A Comissão Diretora para exame.)
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - De
acordo com o art. 210, § 1• do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -.A
Presidência declara prejudicados os processos Diversos n"s 67 e 69, de 1996, nos termos do art. 334
do RegimentÓ Interno. As matérias vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
Presidente .da República enviou ao Congresso Na·
cional a Medida Provisória no .1.463-4, adotada em
27 de agosto de 1996 e publicada no dia 28 do
mo mês e ano. que "dispõe sobre o reajuste do salário mfnimo e dos beneffcios da Previdência SóCiàl,
alteta alfquotas de contribuição para a Seguridade
Social e institui contribuição para os servidores inativos da União••. •
.
De acoidó ciom ·as inãJCações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4~ e s• do ari. ~da Resolução
n• 1189-ÇN, fica assim co.nstitufdaa Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: ·

mes:

SENADORES

..

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a t{amitação da matéria:
Dia 3-8-96 designação da Comissão Mista;
Dia 2-9-96 instalação da Comissão Mista;
Até 2-9-96 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
•
a admiSSibilidade;
Até 11-9-96 prazo final da·Comissão Mista;
Até 26-9-96- prazo· no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.464-12, adotada em 27 de agosto de 1996 e publiCada no dia 28
do mesmo mês e ano, que •acrescenta parágrafo ao
·
art. 75 da Lei n°4.728, de 14 de julho de 1965".
De acordo com as indiCações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução
1'1" 1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
• incumbida de emitir parecer·sobie a matéria:
SENADORES

PMOB
. Nabor Júnior
· .. Gerson Camata

Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Uma
PFL
Francelina Pereira
Waldeck Omelas

JoséBianco
OdacirSçlares
PSDB

Geraldo Melo

PMDB
Nabor Júnior
GersonCamata

Jáder Barllalho
Ronaldo Cunha Uma

PFL
João Rocha
BeiJo Parga

Odacir Soares
Jonas Pinheiro.
PSQB
Jefferson Peres

BeniYeras
Lúdio Coelho

Pm
José Eduardo \/"~eira

Valmir Campeto·
PSB

PP~

Epitácio Cafeteira

PSL.

Lucfdio Portella

R<;>meu Tuma
J'd.ri)Gab;~

DEPUTADOS

DEPUTADOS
ntutares

Suplentes

Titulares

Suple~

Titulares

Ademir Andrade
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Suplentes
Bloco (PFLIPTB).
José Carlos Aleluia
Vilmar Rocha
João Mellão Neto
Saulo Queiro;z:
Bloco (PMOBIPSDIPSL!PSC)
Sandro Mabel
Oscar Andrade
Bloco (PPBIPL)
Valdomiro Meger
Odelmo Leão.
PSDB
Nelson Otoch
lldemar Kussler
PT
Sandra Starfing
Nilmário Miranda
PDT
Matheus Schmidt
Sflvio Abreu

Titulares

. Suplentes
Bloco (PFLIPTB).
Régis de Olivei'* :·
· José Carlos_ Coutinhó
··
Cláudio Cajado.
Paulo Bauer
Bloco (PMOBiPSD/PSLIPSC)
Geddel \/"~eira Uma
Max Rosenmann
. Bloco (PPB/Pl).
lbrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
PSOB
Zulaiê Cobra
Jovair Arantes
PSB
JoãoColaço
Sérgio Guerra
PCdoB
Inácio Arruda
Aldo Rebelo
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-8-96 designação da Comissão Mista;
Dia 2-9-96- instalação da Comissão Mista;
Até 2-9-96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade;
Até 11-9-96 prazo final da Comissão Mista;
Até 26-9-96 prazo no Congresso Nacional.

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-8-96 designação da Comissão Mista;
Dia 2-9-96instalação da Comissão Mista;
Até 2-9-96 prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a .admissibilidade;
Até 11-9-96 prazo final da Comissão Mista;
Até 26-9-96 prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.465-6, adotada
em 27 de·agosto de 1996 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "acrescenta § 5" ao art. 4°
da Cei 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• 1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Será feita a devida comtmicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de
Contas" da União, o Aviso n• 976196, de 28 do corrente, encaminhando, nos termos do § 4• do art. 81
da Constituição, o Relalório das Atividades daquele
Tribunal, referente ao 2" trimestre de 1996. (Diver• SOS~ 12, de 1996-CN) ·
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e RscariZação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A
Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de
Contas da União, o Aviso n• 977/96, de 28 do corrente, encaminhando o Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente ao 2" Trimestre de 1996.
.(Diversos n• 78, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Rscalização e
COntrole.
·
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Ao
Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1996-Complementar, de autoria do Senador Lauro Campos, cujo
parecer foi lido·anteriormente, de acordo com o.disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno, co'mbinado com o art 4° da Resolução n"
S7, de 1995, fica aberto o prazo de dois dias IÍ!eis
para interposição de recurso, por um décimo dos
membros do Senado, para que a matéria 'continue
sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Melo. (Pausa.)
Concedo a palavra' ao· nobre Senador Lauro
Campos. v. Ex& dispõe de 20 minutos. ·
·
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Sr.i. Senadores, qual .será o tema mais freqüente, o tema
.. que habita as nossas preocupações, aqui, no Senado Federal? Se eu for eleger o tema que mais Ire-

SENADORES
Tdulares

Suplentes
PMDB.

Jáder Barbalho
Ronaldo Cunha Uma

Nabor Júnior
GersonCamata
PFL.

Freitas Neto
Vilson Kleinübing

BeiJo Parga
Júlio Campos
PSDB.

BeniVeras

Carfos Wilson
PDT.

Júnia Marise

Sebastião Rocha

PT
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PR.IPTB).
Magno Bacelar.
Rogério Silva
José Caries Aleluia
Samey Rlho
Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC).
De Velasco
·
Eudoro Pedroza
Bloco (PE'BIPL).
Eraldo Trindade
Agnaldo limóteo ·
',
PSDB.
José Thomaz NonO
Nelson Otoch ·
PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho

PV
Fernando Gabeira
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qüentemente preocuPa os nobres Senadores, não
tenho dúvida alguma de que será a violência
Algumas vezes, falamos nela, falamos dela,
sem sequer-percebermos que esse é o tema que estamos discutindo. Falamos da violência, muitas vezes Sem sabermos que estamos falando dela, quando falamos da dfvida pública. É uma violência! Cento
e sessenta e quatro bilhões de reais, que são administrados com uma verdadeira irresponsabilidade. A
taxa de crescimento dessa dfvida pública é estanececlora, ceroa de 10% ao mês, e, obviamente, um
dia não será paga pelos bancos, mas pelo sofrido e
descamado. povo braSileiro.
Oub:a violência áJSfarçada é a dfvida externa
Há muito tempo, tentam nos dar um anestésico, de
que. a dfvida externa não tem problema, mas a cada
dia vemcis aqui o Senado aprovar um aumento de
emptéstimo. Empréstimo que agora vem como uma
pOula coberta por uma camada de açúcar, para que
a engulamos com maior facilidade; dinheiro que nos
é empre§!ado com um grande, um largo perfodo de
carência; de sete anos ou mais; dinheiro que nos é
oferecido a uma taxa de juros sobre a qual nunca tivemos controle, e que de 3,5%, no infcio dos anos.
60, passou para 21 ,5% ao ano nos anos 80. E nos
endMdamos irresponsavelmente. Tentamos exportar a nossa divida pública interna, tentamos criar tomadores de tftulos públicos lá fora, uma vez que o
mercado interno já não suporta mais carregar os tftulos da divida mobiliária brasileira.
Violência e mais violência, que se institucionaliza, que se toma nonnaf. Nós falamos dela quando
tratamos da nossa distribuição de renda, em que
100/o da população brasileira se apropriam de mais
de 60% da renda nacional. Violência, quando percebemos a existência de 30 milhões de brasileiros
analfabetos, de 11 milhões de brasileiros expulsos
das condições de moradia.
É uma violência institucionalizada, é uma violência referendada pelas nossas estruturas, pela nossa diSPfiCência, pelo nosso comodismo e por um sistema jurfdico qué ainda tem suas raizes na propriedade
privada romana: Jus tendi, abutendl et fruendi, ou
seja, quem é dono pode usar, abusar da propriedade,
como se fosse o senhor da lena, o rei do mundo.
O SR. Bernardo Cabral -E desfrutar.
O SR. LAURO CAMPOS - E desfrutar. Muito
obrigado pelo aparte de V. Ex".
Ora, de violência falamos quando tratamos perfunctoriamente das 500 mil crianças entre 10 e 15
anos prostitufdas neste País, e naquelas usadas
como atrativo para o turismo sexual internacional.
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Tratamos da violência hoje, por exemplo, quando o Senador Bernardo Cabral aponta o proce~ de
destruição do sistema ecológico da Amazônia, dos·
microssistemas e dos macrossistemas existentes
naquela região do Brasil, por capitalistas que vêm da
Ásia, por capitafistas que vêm do Brasil, todos animados pelo impulso de aumentar e de maximizar o
·· •
lucro.
Cheguei à conélusão - e pOr- isso abandonei e
critiquei aquilo que havia estudado com professores
franceses e italianos no início da minha carreira- de
que a maximização do lucro consistia no objetivo
principal do estudo da economia O aumento da eticiência e da produtividade só podem ser conseguidos
pela minimização da vida, pela marginaliZação da vida,
pelo dãsprezo e pelo desrespeito à vida, que deve ser
.
bem explorada, deve ser melhor exPlorada,
Assim, portanto, o que nos preocupa é quase
sempre a violência, a violência em que estamos
, imersos de tal maneira que passamos a respirá-la,
a convWer com ela, perdendo, muitas vezes, a nossa capacidade de cnlica.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - É com grande prazer que conoedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Lauro Campos, V. Ex" tem observado que, ao longo do nosso
convfvio aqui, todas as vezes que ocupa a tribuna,
eu pago com muita alegria o tributo da minha atenção a V. Ex", seja pela forma séria com que aborda
o tema nos seus discursos, seja pela sua biografia,
seja sobretudo pela verticalidade das suas ações. V.
Ex" aborda urri terna que é profundamente atual no
mundo inteiro: o terna da violência. Eu tanlas vezes
ouço aqui e acolá, leio alhures que a violência, esta
que V. Ex" acaba de citar e com a qual estamos
acostumados a conviver como se fosse o dia-a.dia,
é fruto-da falta de habitação, da falta de esoola, da
falta de famflia, como se esses não fossem apenas
componentes da violência. Eles compõem a violência, mas as suas rafzes estão lá, estratificadas numa
profunda injustiça social. E é ai que V. Ex" .está absolutamente correto. Fala-se na violência cometida
pelos jovens- e ainda ontem o Senador Artur da Távala mostrava que a violência cometida pelos jovens
é muito menor do que aquela que é cometida contra
eles, tantas vezes na própria família. Eu pensava
homenageá-lo com meu silêncio, mas não deu para
guardar, sopftar a forma pela qual eu gostaria, como
estou fazendo, de apresentar os meus cumprimentos.
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O SR. LAURO CAMPOS - É sempre um pra·
zer e um engrandecimento para a minha fala, geralmente marcada pela modéstia e pela simplicidade,
quando V. Ex" me concede a honra de fazer-me um
aparte.
Não tenho dúvida alguma de que, mais uma
vez, V. Ex" bateu com o martelo na cabeça do prego, atingindo o ponto crucial. Realmente, o que muitas vezes se manifesta nos altos índices de criminalidade, nessa violência aberta, nos assaitos, que,
principalmente em nossas grandes cidades, em nossas metrópoles, amedrontam a vida, amedrontam a
liberdade, limitam a liberdade de ir e vir, transformou
o próximo, a nossa extensão, a nossa parte social
que é o nosso próximo, em nosso inimigo, em um
suspeito, em um adversário, em um assaltante, em
um estuprador. E a nossa consciência social dessa
violência que foi nos envolvendo foi amortecida pela
rotina, rotinizada, tanto que vemos agora serem notrcias em outros países episódios que no Brasil pertencem ?O quotidiano: duas crianças no Sul da França foram violentadas, mais uma na Áustria e algumas na Bélgica seviciadas e utilizadas como matéria-prima para filmes de sexo explícito e outras práticas hediondas.
Estamos diante desta sociedade agressiva,
cuja agressividade se manffesta no desrespeito à
aposentadoria, para a qual já contribuímos, que já
foi paga. É uma violência contra a terceira ;:Jade, é.
um desrespeito aos direitos adquiridos. E quando
nos erguemos contra essa violência, nós é que somos os bademeiros, nós é que somos os agressivos. Como disse o Senador Artur da Távola, Fernando Henrique Cardoso havia escrito sobre a escravidão já em sua tese chamada 'Capitalismo e Escravidão'. Sem dúvida alguma, Fernando Henrique Cardoso aprendeu com seu mestre Rorestan Fem!mdes. Dizia, a respeito da escravidão, Fernando Henrique Cardoso que 'a luta pela libertação, a luta contra a violência da escravidão era ela própria violenta'. É óbvio que, para que os escravos pudessem
romper as suas algemas e pudessem romper o sistema que legitimava a escravidão e fugir para o interior
do Brasil, estavam cometendo realmente uma violência Mas essa violência é uma antiviolência, porque
violento obviamente é o sistelna da escravidão, que
impunha, transformava o homem em res, em coisa, e
dava todos os direitos a seus proprietários.
Portanto, é preciso distinguir sempre entre a
violência cometida pelas crianças e a violência que
lançou'essas crianças ao abandono, à rua, à prostituição.
·
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É isso que ocorre também com a terra do Brasil. O mundo está contaminado, obviamente. Enquanto as relações sociais prevalecerem, há de ser.
um cenário para essas diferenças brutais. Cinqüenta
vírgula um per cento da população mundial consomem 5% do produto doméstico bruto do mundo. Nos
Estados Unidos, onde moram 5% da população do
mundo, mais de 40% das matérias-primas são consumidas. O resto do- mundo tem que se satisfazer
com 60"/o.
No Brasil, nós sabemos quais são as formas
violentas de concentração da renda, da propriedade,
do saber, do poder, do desfrute da vida, do lazer e
tudo o mais.
Utilizando-se o fndice de Gini para dimensionar
a conoontração da posse da terra no Brasil, visualiza-se uma terrível realidade. Esse fndice, que varia
de O a 1, é utilizado para se verificar a distribuição
de riqueza em uma determinada população. No caso
, da terra, em países como Bélgica e Holanda, esse
índice chega a, no máximo, 0,3. Nos Estados Unidos
e na Austrália, a 0,4. Nossos vizinhos, Chile, Argentina e Uruguai, chegam ao elevado índice de 0,5. O
caso brasileiro é, de fato, estarrecedor: atingimos a
marca de 0,85. Para ilustrar essa realidade, basta
verificar que 1% dos estabelecimentos agropecuários ocupam 40% das terras agricultáveis do Brasil,
reproduzindo, no plano fundiário, a concentração
que se verifica em relação à renda nacional (os 20%
mais ricos detêm 65% da renda nacional e os 50%
mais pobres, apenas 12%).
Através da liiste realidade da violência no campo, então, podemos identificar vários aspectos que
marcam a sociedade brasileira nos dias atuais. Por
um lado, temos as graves desigualdades que sepa. mm o 'Brasil moderno' do 'Brasil arcaico', ou caipira, como quer o Presidente FHC. Por outro, podemos perceber a insensibilidade de um Govef!10 que
não é capaz de mobilizar-se para neduzir esses contrastes ou, ao menos, engendrar esforços para coibir
a violência que se generaliza no campo. Parece que
as polftica públicas para o setor têm sido elaboradas
para produzir um efeito visual, cosmético, sem efei·
tos significativos sobre a realidade do campo. Os dados sobre a violência dos conflitos pela terra, embora retratem àpenas uma parte mínima, aquela que
não se consegue esconder, não deixam dúvidas: em
1994, foram registradas 36 mortes; 39 em 1995; em
1996, já passaram de 30, sendo que 19 ocorreram
no macabro episódio de Eldorado dos Carajás. ·
O requinte de crueldade que cerca essas mor·tes mostra que elas pretendem ter um efeito exem-
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piar, não só eliminando fisicamente aqueles que tentam lutar por melhores condições de vida, ou pela
vida simplesmente. Na· chacina de Corumbiara, em
agosto de 1995, oito meses, portanto, antes de sua
reedição ampliada em Eldorado dos Carajás, cada
trabalhador morto recebeu, em média, 12 tiros. A
certeza da impunidade, realimentada pela inoperância criminosa do Governo, continua sendo o principal
incentivo para que se procure resolver o problema
pela via do extermfnio e intimidação da parte mais
fraca.
E os trabalhadores sem terra é que São violentos! Isto sim é que é ideologia A ideologia, de acordo com !Sart Mannheim, consiste justamente nessa
inversão do mundo, feita pela visão da classe dominanje. A ideologia, á!Z Karl Mannheirn, co~iste nesta visão que, se posta em prática, conserva e reforça
a estrutura da sociedade que produziu esse pensamento. E o pensamento utópico é aquele pensamento, ao conllário, que, se posto em prática, revoluciona essa .estrutura, ~difica essa estrutura
Portanto, tanto Marx quanto seu adversário,
Mannheim, partiam desta mesma visão. A ideologia é o pensamento daqueles que são dominantes, ·
da classe dominante; e, portanto, usar a palavra
ideologia como um apodo a nós, que somos minoritários e que pertencemos à classe dos oprimidos,
é realmente incorrer em um erro bastante grave,
pelo menos do ponto de vista da sociologia do conhecimento.
O que realmente ocorre, no nosso modo de
ver, é que os ideólogos, aqueles que participam da
ideologia, não percebem a violência da propriedade
privada, a violência do direif9 trabalhista e da legislação que permtte que se pague 112 miseráveis reais
a um trabalhador, despreza e deprecia o trabalho e
a vida para melhor explorá-los.
E é tão incrfvel a violência crescente em nosso
tempo que o que era de se esperar é que, ao reduzir
o salário a esse nfvel inferior, houvesse um aumento
do volume de !)mprego. É isso que Keynes ensina, é
isso que Marshall ensina, é isso que todos os economistas ensinam. Se se paga apenas R$112,00 por
mês no Brasil, em vez de se pagar os US$1400,00
que são pagos na França, é óbvio que se pode contratar no Brasil mais de 1O trabalhadores com o salário que se pagaria a um apenas na França. Logo, o
volume de emprego no Brasil deveria sofrer um aumento, na medida em que o salário se reduz, ao
contrário do que ocorre, quando também a violência
do desemprego cresce até 16% na Grande São
Paulo e a 18% em Brasma.

Agosto de 1996

Portanto, o nosso século não é apenas o das
76 guerras internacionais apontadas por Eric Hot;>sbawn no seu livro intitulado A Era dos Extremos. •
Aqueles que foram violentados pela não realização da reforma agrária no Brasil a partir da Constituição de 46, aqueles que foram violentados. e Iratorados pela modernização tecnológica fugiram para
o Rio de Janeiro, para São Paulo e se empregaram
lá enquanto a indúS!Fia absorvia -mão-de-obra, e, depois, subiram para os morros.
Agora, essa violência a que assistimos na cidade é a antiviolência, é a forma desordenada, sem
ideologia, sem organização, de uma população que
protesta e afirma o seu direito de viver, de uma maneira bagunçada, desorganizada, que faz com que
uma criança de 1Oanos participe -como na semana
passada- de um assalto a um banco em ~o Paulo.
Portanto, a antiviolência se confunde com a
violência aos olhos daqueles que não querem seguir ·
' o processo histórico, que fez com que violentamente
se expulsasse, por falta de uma reforma agrária e de
outras medidas, os trabalhadores do campo para a
cidade; e, na cidade; expulsaram os trabalhadores
das oportunidades de emprego e do ganho digno de
vida, levando a se criar, no Brasil, uma economia
subterrânea, onde as drogas, o crime, o jogo e a
prostituição constituem o canteiro de obras onde labutam esses seres marginalizados.
De modo que é realmente contristador vermos
que algumas pessoas não percebem que a existência, por exemplo, de certos r.vros na biblioteca do lfder dos sem-terra João Stedile, de livros sobre Marx,
Keynes, Troslky, talvez Sweeze e Baran, Emest
Mandei, Che Guevara, constitui talvez apenas uma
vontade de seguir o exemplo e a bibliografia do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, que os cita em todos os seus livros principais e fundamentais. Sua Excelência, portanto, tem
em sua biblioteca todos esses autores, com os quais
concorda e vai concordando sucessivamente ao longo da interpretação histórica, passando dé um para
o outro até os modernos.
Portanto, corno criticar a cultura - se é que se
pode criticar a cultura , se é que se pode considerar
a cultura corno uma violência, se é que se pode considerar a vontade de saber e a curiosidade humana
corno algo negativo -, como condenar João Stedile
porque ele está lendo, está procurando entender o
mundo em que vive?
Realmente, inverte-se o mundo; realmente, assim voltaremõs a queimar os livros, como assisti ao
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que fizeram na Universidade de Brasnia e em outros
pontos do território nacional. Chegaremos ao ponto
em que, como dizia um dos assedas de HHier:
"Quando ouço falar em cultura, tenho o ímpeto de tirar o revólver, de descarregar o revólver!" "Não precisamos de sábios", dizia Mussoüni, ao justificar a
perseguição contra um dos maiores pensadores
deste século, Antônio Grarnsci, um dos maiores
maiXistas italianos.
De modo que a violência não está naqueles
que têm os seus livros queimados, mas naqueles
que vêem queimar e censurar a .cultura e o desejo
de desenvolver a inteligência
Nos últimos 20 anos, mais de 1.800 trabalhadores rurâis foram assassinados no Brasil. Se considerarmos as mortes ocorridas a partir. do início das
ocuPa,ções promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra, o MST, temos 1.437
mortos em conflitos fundiários. No entanto, o mais
alarmante é que todos esses crimes, ao longo de 17
anos, geraram apenas 50 processos, sete condenações e lima única prisão.
Isso é violência, deixar impune os criminosos!
Em outras palavras, isso significa que a fonna de
atuação desse Movimento não induz à violência
corno tem sido tendenciosamente noticiado pela imprensa. Seria necessário apenas uma pequena parcela da presteza que o Governo demonstrou ao socorrer os bancos para modificar esse cenário. Violência, sim, é entregar R$13 bilhões a bancos falidos. Um Governo que diz que é o mercado que resolve, que uma mão invlsivel é que determina quais
são os eficientes que devem sobreviver e os ineptos
inefiCientes que devem falir.
Enquanto 1.350 falências ocorrem em São
Paulo, o Governo não toma providência, deixa que a
mão invlsivel estrangule os pequenos, minis e médios empresários. Mas quando os bancos, que fizeram 14260'%. de retomo na década perdida, quando
esses bancos, oeal ou imaginariamente, talvez por
um auto-saque praticado pelas suas direções,
ameaçam ir (iara o vermelho e entrar em falência,
recorrem à idéia de que é preciso impedir que o dominó, a quebra sucessiva de bancos, venha a prejudicar a vida no Brasil.
No entanto, o Diretor-6eral do BIS esteve aqui,

há alguns dias. Depois de arrombada a porta, o Banco Central C?nvocou dois especialistas no assunto.
Um deles, professor da London School, disse que
havia urna outra solução: deixar os bancos quebrarem. O Diretor Executivo do BIS disse que a utilização do Proer- como se o céu fosse o limite! -, para
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um desarranjo dos bancos, era uma medida altamente perigosa para o sistema.
Portanto, o Banco Central havia se enganado.
porque não seguiu o caminho indicado pelo professor da London School. Mencionei-<> desta tribuna no
princípio do processo. Deixar quebrar ou fazer com
que os subsfdios e as proteções eliminassem o risco
da operação bancária. Se a operação bancária não
corre risco, não deveria cobrar juros, porque os juros
são o preço do risco e da espera.
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas) - Nobre Senador Laura Campos, em face do tempo de V.
Ex" já ter sido ultrapassado, a Presidência solicita
que V. Ex" conclua o seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS- P'lis não.
É inesgotável a violência, e o tempo se esgota!
Pela violência que sofremos e da qual participamos,
somos, de qualquer maneira, por ação ou omissão,
também responsáveis. Não quero, de forma alguma,
retirar o meu quinhão de responsabilidade•
.Lembro-me de que, no infcio dos anos 70, todos os dias chegava em casa, da minha universidade, e dizia: "Se esse governo soubesse o que vou
pensar amanhã, faria muito bem em me pnender
hoje!" Quantas vezes senti-me diminuído, quando eu
falava que lugar de pessoa honrada era a cadeia;
era a censura, através de cassações, como ocorreu
com tantos brasileiros ilustres, inclusive com o Sena.. dor Bernardo Cabral, aqui presente.
Portanto, entre a violência e a antiviolência, devemos tomar mu~o cuidado em não inverter as coisas, em não praticar a operação ideológica de olharmos o mundo corno se fosse uma cãmara escura.
Diante dessas inúmeras violências, devemos
procurar realmente ãiStinguir a antiviolência de que fala
Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso: a
antiviolência dos escravos, a antiviolência dos oprimidos, a antiviolência dos deserdados e a violência daqueles que querem manter a estrutura desPótica, a estrutura. reacionátia, a estrutura desumana, a estrutura
do rolo compressor e do sacrificio humano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discuTSO do Sr. Lauro Cam-

o

pos, Sr. Emandes Amorim 4• Secretário,
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Waldeck Omelas) Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, é com muita hora que me dirijo a
este Plenário, sobretudo porque vejo o Senador
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Waldeck Omelas presidindo esta sessão. Waldeck
Omelas é meu conterrâneo: ao lado da cidade de S.
Ex", há o Município de ltajubá Bahia, onde respirei
as primeiras_moléculas de oxigênio. Por essa razão,
sinto-me feliz em ver o Senador Waldeck Omelas
presidindo esta sessão.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, esta Casa
está ãiSCU!indo a Medida Provisória n" 1511 !96, que
pretende diminuir a área produtiva e aumentar a área
de reserva dos Estados da Amazônia Essa redução
só é possfvel em áreas passíveis de exploração, ou
seja em 20"/o daquele território. Sabemos que a edição
dessa medida provisória acaba com o modelo agrfcola
de ocupaÇão da Região Amazõnica.
Preócupo-me, como membro titular da Cernissão que analisa essa medida provisória, em modif1cá-lâ, fazendo voltar a situação que antes existia, ou
seja, obrigatoriedade de 51% da área em reservas e
o restante para ser trabalhada na agriCultura.
Essa medida provisória é uma espécie de camisa-de-força, um impedimento para as pessoas que Irabalham naquela região. O Governo Federal não procurou meios alternativos para a população que se ocupa
da retirada de madeira, do desmatamento.
A medida é muito pesada. O Governo deveria
ter colocado à disposição daquele povo condições
de sobrevivência. Não lhes poderia ter cortado o
sustento bruscamente, usando os poderes de policia, poderes do lbarna, usando leis próprias para um
pafs de Primeiro Mundo, e não para um Brasil que
está apenas começando - o Brasil amazónico está
sendo descoberto agora.
Cabe ao Governo Federal, ao invés de engessar a economia da Amazônia, oferecer mecanismos
para tirar "toreiro" da mata, da devastação, e reinseri-Jo na produção, no trabalho. O "lareiro", toma-se,
na medida em que devasta a terra para exercer sua
função, um criminoso. Na realidade, é um criminoso
inconsciente. Poderiam dar-lhe condições e ensinamentes para exercer outra função.
A lei hoje é tão rfgida que propicia até o desperdfcio da riladeira cortada por esses "toreiros•.
Essa madeira às vezes não tem condições de ser
comercializada .
Quando se fala em autorizar a extração de somente 20% da madeira na área a ser explorada, presume-se que deve haver mecanismos para absorver
a mão-d&<lbra dos atuais madeireiros, ou seja, das
pesSoas que trabalham na serraria e das pessoas
que cortam a mata. Antes de editar uma medida provisória desse tipo, o Governo deveria enviar recursos para que os bancos da Região Norte financias-
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sem, com créditos a juros baixos, essa população a
fim de que desenvolva uma atividade que substi)Ua
esses desmatarnentos desenfreados.
Em- conversa com o Presidente do lbama, Sr.
Eduardo Martins, na tarde de ontem, pude constatar
que a mentalidade; com relação ao futuro, é correta.
mesmo deveria aconteqer com relação ao presente. o que queremos é disciplinar essas exigências.
Sabemos que o desmatamento desenfreado vai pmjudicar a Amazônia. É preciso que haja uma conscientização de quem está fazendo esse trabalho. lnsisto em que é necessário um programa de financiamenta com taxas de juros que estimulem a tomada
de empréstimos com a seguinte finalidade: aproveilamento integral da exploração florestal da região,
com a.implantação de pólos madeireiros. É evidente
que se o Govenio incentivar a criação de um pólo
moveleiro na Amazônia não iremos vender madeira
para fora, não iremos exportar toras ou madeira cerrada Poderfamos estar exportando móveis, janelas,
1 piso e tantos outros produtos oriundos dessa atividade. E mais: o Governo deveria proporcionar financiamantos com taxas de juros baixas e considerar
como reflorestamento o plantio da seringueira, da
castanheira híbrida, do cacau, do cupuaçu e de tantos outras árvores que poderiam substituir a floresta
já degradada, substituir as áreas improdutivas. Se o
Governo, antes de pensar nessa medida provisória,
mandasse dinheiro, com baixas taxas de juros, para
a Região Norte, evidentemente que a Amazônia seria reflorestada e haveria oportunidade a todo aquele
povo de ali pennanecer e trabalhar. Caso contrário,
amanhã a Amazônia estará cheia de sem-terra.
Fala-se muito no desmatamento para a pecuária. Falar não· resolve; o que resolve é o financiamenta por parte dos bancos oficiais. Deveria haver
linhas de créãllo especiais para que se tivesse uma
pecuária extensiva, modema, com maior produtividade e com menos desmatamento.
Temos, na Amazônia, precisamente em Manaus, a área de livre comércio, a Zona Franca, que
emprega e promove arrecadação suficiente para que
0 Estado do Amazonas não reclame da edição dessa medida provisória. Mas os outros Estados, a
exemplo do Acre, de Rondônia, do Maranhão, de
Tocantins, não têm a sorte que teve o Amazonas, o
incentivo, o apoio à zona livre de comércio. No Estado de Rondônia, temos a área livre de comércio de
Guajará-Mirim, da qual já foi decretada a falência,
por falta de atenção do Governo Federal, dos entraves burocráticos. Na área livre de comércio de Guajará-Mirim, um empresário só tem direito, durante o

o
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ano, de importar R$50mil. Pergunto: como é que um
empresário de. uma área de livre comércio vai sobreviver com as portas abertas do seu estabelecimento
com o direito-de só importar R$50 mil? Isso é um crime que se faz com a Região Norte, especialmente
com o Estado de Rondônia, que recebe o policiamento, a fiscalização do Ministério do Trabalho, do
lbama, da Sedam, que são subordinados a uma política ecológica de interesses internacionais, e nada
têm em contrapartida. Não se pode fechar as portas
do Estado de Rondônia, que possui. hoje dois milhões de habitantes, e querer impedir que aquela população não trabalhe em troca de nada
Ontem, o Presidente· do lbama, extra-<Jficialmente, afirmou que o caso da Floresta Amazônica
sel"\le como um aval para que o País busque dinheiro no exterior a juros baixos. Mas não podemos pagar esse castigo e fiCar sem receber apoio
do Governo Federal, sem que as instituições federais funcionem no Estado de Rondônia, ficando engessadru,;. presas a esses regulamentos, fazendo
com que as famílias do povo amazônico passem
fome, com tanta riqueza que ternos na Amazônia.
As vezes, sou contra essa política ecológica
d~sa no modelo que se encontra hoje a Região Norte. M"as, ontem, conversando com o próprio
Presidente do lbama, quando ele explicava o objetivo final desta imposição, dessa briga ecológica na
Amazônia, vimos que tinha razão.
Agora não será o pulmão da Amazônia que
terá que ser conservado em detrimento do povo da
Região. Podemos fornecer esse oxigênio ao mundo,
mas precisamos ressarcir direitos, precisamos ter
uma contrapartida, com objetividade, com urna pofftica para a Amazônia, para a sua agricultura, para o
reflo~~nto, para a pecuária, para a educação e
para a saúde. Não pode o Governo Federal esquecer que na Amazônia existem 20 milhões de habitantes, que somos brasileiros e como tal estamos
hoje no papel de cofõnia, sendo consumidores e pagadores de impostos para os grandes Estados.
É preciso que as autoridades federais vejam a
Amazônia de modo diferente. Ela precisa crescer,
não pelo desrnatamento de sua floresta mas pelo
trabalho tecnologicamente adaptável ao processo,
ao modelo que tanto reivindicamos.
Entre essas necessidades, nominamos algumas:
I - Aproveifamento das áreas encapoeiradas.
Apenas em Rondônia três mlhões de hectares de capoeiras poderiam ser incorporadas à produção sem
OOVO!> desmatamentos. Isso poderia acontecer se O Governo estivesse financiando os trabalhadores da agricu~

tura, maquinários, mesmo que não fossem

00759

novos,

para que houvesse o aproveitamento dessas áreas despeniçadas, ev1lando-se novos desrratamentos.
!! - Execução de uma política de desenvolvimento florestal que permitisse a disposição perene
de matéria-prima para a indústria madeireira.
!11 - O fortalecimento das instituições federais
que aluam na Amazônia, garantindo-se-lhes recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos,
para que possam exercer as suas funções diferentemente do estado de indigência em que se encontram atualmente.
Há pouco, o Senador Bernardo Cabral falava
da situação de insegurança, da falta da presença do
Governo na Amazônia
De que adianta baixarem-se tantas leis fortes,
punindo e punindo, e amanhã não se ter os aparatos
para fiscalizar?
•
Fui contra a implantação do Sivam, até porque
achava que deveria ser dada assistência, em primei' ro lugar, ao Projeto Calha Norte e ao Projeto da Polícia Federal, que está engavetado, que prevê a instalação, em cada cidade, de um posto da Polícia Federal, para conviver càm a sociedade, para fiscalizar
de perto os erros, prendendo as pessoas que ali praticam delitos e fiscalizando de fato a Amazônia.
Falam em narcotráfico, mas como fiscalizá-lo
se não há nem Polícia, nem aparelhos, nem condições econômico-financeiras para o setor da Polícia
Federal, da Polícia Militar dos Estados.
Vejo o Estado de Rondônia, Senadores, que
não tem nem gasolina para fazer o carro andar e a
cada estabelecimento comercial que se chega, inclusive os madeireiros, há um ofício da Polícia Militar
pedindo um litrO de gasolina, uma peça para consertar um carro velho, na tentativa de dar um mínimo de
segurança. Se a sociedade não está tendo a segurança, como é que se vai manter esse aparatO de
segurança na Aoresta Amazônica?
É" uma incoerência sem tamanho. Vê-se, de
imediato, que tudo é só publicidade. É preciso que
haja mais seriedade.
A reforma agrária, por exemplo, está prejudicada, uma vez que o Incra sequer tem recursos para
impetrar as ações de desapropriação nas áreas .declaradas de interesse social para esse fim.
IV - programas de infra-estrutura física de
apoio ao desenvoMmento da região, na área de
energia, pavimentação de rodovias, aproveitamento
de hidrovias etc.
·
Há pouco eu ouvia o Senador Lauro Campos,
do PT, falar do problema de Corumbiara em Rondõ-
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nia Imaginem V. Ex"s que faz llBis de um ano que
aquele desastre ooorreu e até hoje ninguém foi punido.
As pessoas que sobreviveram encontram-se abanc:lcr
nadas, amontoadas, uns ainda invadindo terras aqui e
acolá, e o lnera nada fez por falta de recursos. Dias
· atrás, fiz um pronunciamento onde cfiZia que durante o
ano foi mandado para Rondônia R$60 m~ para manter
a administração do Incra naquele Estado.
Neste Pais, ou brincam de publicidade, ou o
Governo Federal não tem uma assessoria na área
econômica para dar atenção ao Plano de Metas Orçamentário que foi aprovado por esta Casa, ou brincam air]da de fazer reforma agrária. Rondônia, por
exemplo, tem seis projetos, Sr. Presidente, Sr<'s e
Srs. Senaàores, de desapropriação ainda do Governo
José Samey, que
no Diário Oficial; mandaram
até depositar os lltulos da divida agrária e só falta criar
um grupo de trabalho e reclamar a execução desSa
distribuiÇão de terras para distribuir os lotes aos parceleiros. E essa gente está lá assentada de qualquer jeito, brigando uns ·com os outros, matando uns aos outros, e o Governo Federal não mandou nenhum recurso ainda para o Incra fazer assentamento. Se não bastasse, dessa área de seis desapropriações, já se cria-.
ram duas cidades, que já se emanciparam - e se
emanciparam em cima de área irregular. É uma coisa
inconcebfvel! Já mandamos vários expedientes, já estivemos junto ao Ministro da Reforma Agrária e nenhuma providência foi tomada. Se o Incra não regulariza
uma ~de. imagine um sem-terra que está lá carente
dessa documentação.
V- Programas de infra-estrutura social, para melhorar a qualidade de vida da população amazõnida.

estão

Essas, entre outras medidas, Sr<'s e Srs. Senadores, devem merecer a rlecessária atenção do Governo, se o mesmo quiser que a sua medida provisÓria
tenha o acatamento dos brasileiros da Amazônia
Somos 20 milhões com direito ao progresso e
ao bem-estar. Esta Medida Provisória está sendo
discutida e debatida com os governadores, com os
representantes políticos depois de editada Perianto,
o Governo Federal errou ao baixar essa medida provisória sem consultar previamente os Pa~amentares
da Amazônia --em número de 100 -, os representantes das classes trabalhadoras e o povo da
Amazônia. Ainda, ontem, em conversa com o Presidente do lbarna, S. Ex" concordou que temos razão
quanto ao fato. Mas prometeu que a próxima medida
provisória será baixada de forma diferente. Se o
Congresso aprová-la, melhor. Mas como há a demora na aprovação por parte do Congresso, a medida
provisória, conforme a promessa, deverá vir diferen-
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ciada. E mais: o Presidente do lbama estará em Ji-Paraná, em Rondônia, na próxima sexta-feira, para ouvir
todos os madeireiros, trabalhadores e políticos dÓ Estado de Rondônia para tentar adequar a programação'
para a próxima medida provisória. Isso significa que as
palavras, nesta Casa, estão sendo ouvidas, nobres
Senadores, e o Governo começou a se preocupar, junto aos seus Assessores: para adequar medidas que
venham ao encontro dos interesse$ nacionais.
Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Emandes
Amorim, o Sr. Waldeck Omelas deixa a cadeira da presicli!ncia, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas. V.
Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs
, Senadores, o nosso Pafs recebeu, esta semana, a visita do Primeiro Ministro do Japão, Ryutaro Hashimoto,
em continuidade à seqüência de encontros bilaterais
;;- revigoraram as rel<jções entre os dois pafses.
Recordo os reflexos positivos da visita de estado do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao
Japão, quando foi retomada a cooperação econõmica entre os dois pafses, com a concessão de créditos ao Brasil que totalizaram cerca de US$3,3 bilhões de dólares, além de enfatizar temas de interesse
comum, como o relativo à ampliação do Co~selho
de Segurança das Nações Unidas.
Também delegação pa~amentar, ainda como
parte das comemorações do centenário da assinatura do Tratado pe Amizade, Comércio e Navegação
entre o Brasil e o Japão, esteve naquele país, em
abril último, em retribuição à visita que houvera sido
feita ao Brasil por delegação da Dieta, o Pa~amento
Japonês. Ressatto a precisão, clareza e objetividade
com que o chefe de nossa Delegação, o Deputado
Lufs Eauardo Magalhães, transmitiu então, aos governantes e empresários japoneses, informações
atualizadas sobre o desempenho do Plano Real, a
evolução do programa de reformas constitucionais e
as possibilidades e oportunidades de cooperação
entre o Brasil e o Japão.
Na ocasião, reuniões de trabalho e encontros
sociais foram realizados, não apenas com a Câmara
dos Conselheiros - equivalente ao Senado -, a Câmara dos Representantes e, ainda no do âmbito do
Legislativo, com a Liga Parlamentar Nipo-Brasileira,
mas também na área do Poder Executivo com o Primeiro Ministro, os Ministros das Relações Exteriores
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e das Rnanças, o Pres~nte do Banco do Japão e o
meio empresarial, através da Keidanren, tendo sido a
comitiva distinguida ainda com uma audiência conceálda por Suas.Aitezas Imperiais - o Príncipe Herdeiro e
a Princesa-, oportunidade em que puderam ser discutidos assuntos de interesse comum dos dois países,
contribuindo assim para o êxito da missão patfamentar.
Chamou nossa atenção, Sr"s e Srs. Senadores, a referência constante, por parte das autoridades japonesas, ao fato de o Brasil ter, no início do
século, acolhido imigrantes oriundos daquele país.
Ficou-nos a clara impressão, se era o que quiseram
nos transmitir, de que os japoneses sabem avaliar
com precisão o que isso representou, de nossa parte, em tennos de confiança, solidariedade e estima.
lsto_é tanto mais significativo quando se sabe que
somam hoje, os descendentes japoneses entre nós,
cerca de 1,5 milhão de brasileiros, conrespondente a
1% de nossa população, distribuídos pelos mais variados Estados e regiões do nosso vasto território.
De. outro lado, foi-nos possível obse!Var a presença marcante que têm no Japão os "dekasseguis•, assim chamados os brasileiros descendentes
de japoneses que hoje vivem naquele país, em número da ordem de 170 mil pessoas, equivalente ao
de imigrantesjaponeses que para aqui vieram entre
a fase inicial, de"1908 a 1923, e a subseqüente, de
imigração massiva, entre 1924 e 1942, ao longo de
mais de três décadas, sendo que os "nikkeis" do
presente se transferiram em apenas cinco anos, en-: ·
tre 1989 e 1993, tendo o maior fluxo sido alcançado
em 1991, quando nada menos que 62.904 brasileiros deslocaram-se para aquele País.
No Japão os "nikkeis" brasileiros constituem uma
das três mais importantes colónias esttangeiras, ao
lado dos chineses e dos coreanos, sendo que essas
outras colônias datam de épocas remotas. Se é certo
que o governo japonês estimulou essa espécie de migração de retomo, ao adotar a legislação gue, alterando as suas leis de imigração, abriu o mercado de tnabalho para até a s• geração de descendentes japoneses, é visfvel á importância que já assumiram, o que
pode ser medido pela presença de quatro .semanários,
editados em lfngua portuguesa, de programação radiofônica especial dirigida à colónia, da difusão da comida
trpica brasileira, através de v.trios restaurantes especializados e a crescente importância do futebol entre
os esportes praticados no pais, o que levou o Japão a
tomar-se sede da Copa do Mundo do ano 2.002.
Estão, assim, os nossos países irmanados por
aquilo >que há de mais essencial em uma Nação: o
seu povo, a sua gente.
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Tenha-se presente o fato de que o Japão é a
segunda maior economia do mundo. É evidente que
a Ásia é o seu espaço económico predominante:
como o do Brasil é o Mercosul e sua projeção americana. Mas parece claro que há espaço significativo
para uma especial relação bilateral entre os dois paises, que, apesar de fiSicamente distantes, são, pelas
razões apontadas, muito identificados entre si.
Não apenas

no5

une a existência de conterrâ-

neos, daqui e de lá, viivendo do outro lado do mundo.
O inten:ãmbio comercial cresceu nos ú~imos dez
anos de US$1,9 bilhão de dólares, em 1985, para
US$6,4 bilhões. Data de 1957 a ampliação desse relacionamento com o projeto da Usiminas. Na década de
60, ini<;iou-se um intercâmbio hoje bastante expressivo
com a Companhia Vale do Rio Doce, que tem seu
ponto a~o no Projeto carajás, já na década de 1980. E
o Japão tem sido forte investidor de capitais no Brasil,
situando-se em quarto lugar nesse ranking em nosso
• Pafs•.Ainda agora, anuncia-se que há 70 projetos em
estudos por empresas japonesas no StaSil, dos quais
40 a serem confirmados em dois anos. É gtande, portanto, o potencial de crescimento, haja vista que,
anualmente, os japoneses investem no exterior dezenas de milhões de dólares.
Também na área de cooperação técnica e
cientfftca há um vasto caminho que pode ser percorrido. É evidente que o Japão conseguiu, com particular felicidade, alinhar o progresso técnico com a
sua cultura tradicional, alcançando modernidade e
eficiência, situando-se hoje como uma das sociedades tecnologicamente maiis avançadils do Planeta.
Por sua vez, aquele país tem fortes limHações
para a expansão de sua agricultura, que responde
por apenas 2,6% do PIB. E conta com uma densidade deinográfica da ordem de 330 halbitantes por quilómetro quadrado, em um território que é 22 vezes
menor que o brasileiro. Ademais, a estrutura etária
de sua população apresenta acentuado perfil"de envelhecimento, capaz de inibir a própria expansão da
indústria, onde o acelerado ritmo de automação parece não se~ suficiente para compensar a redução
da mão-de-obra necessária à movimentação das linhas de montagem, a que se agregam o elevado nível
de renda e a quaftficação dos recursos humanos, reátrecionando sua alocação no mercado de trabalho. ·
Todos esses fatores parecem-me apontar a
existência de um vasto campo de complementariedade e cooperação econõmica entre os dois países,
que é preciso fomentar.
Sr. Presidente, ao prestar a esta Casa essas
informações, desejo também contribuir para que
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possa prosperar ainda mais a integração e a solidariedade entre o Brasil e o Japão, sugerindo que os
Poderes Executivo e Legislativo, juntos com os
meios emp~sarial e ·cultural, com a participação
destacada do ltamaraty, possam organizar, em nosso Pafs, um comitê executivo destinado a promover
a amizade e a cooperação entre os dois povos para,
a partir daf, estabelecer novos mecanismos e instrumentos de ação polftica, promoção económica e difusão cultural e turística.
Lembro a expectativa de uma visita do Imperador Akihito para o próximo ano e que, daqui a dois
anos, estaremos comemorando os 90 anos da imigração japonesa - novos marcos para o aprofundamento deSsas relações bilaterais, que antevejo promissoras e positivas para ambos os paises.
Durante o discurso do Sr. Wa/deck Orne/as, o Sr. édison Lobão deixa a cadeira da
presidf!ncia, que é ocupada. pelo. Sr. José
Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aproveito para i:omunicar à casa que, depois de alguns
anos, nós estamos recebendo o Orçamento dentro..
do prazo estabelecido pela Constituição.
Por OUII'Q lado, quero infonnar ao Plenário que
o Congresso Na<?ional votou, dentro do prazo constitucional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e procedeu à modificação da Comissão de Orçamento, que
está funcionando dentro de novos parâmetros, o
que, sem dúvida, dará ao Pafs condições de executar um Orçamento realista.
Desejo comunicar ao Plenário que recebi o Orçamento do Sr. Ministro do Planejamento, Antônio Kandir. Informou-me também S.. Ex" que há um compromisso entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional de que, no próximo Orçamento, da maneira como
ele está fonnulado, da maneira com que o Congresso
está encarando e trabalhando o assunto, não haverá
nem cortes nem contingenciamentos. De modo que
vamos votar uma peça orçamentária realista, para ser
executada dent.ro das prioridades que o Pafs exigir.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra, pela ordem, o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar uma dupla congratulação: uma, a
V.Ex" por estar presidindo a sessão numa sexta-feira, demonstrando a atuação da Presidência; e outra,
a nós próprios, porque a comunicação que V. Ex"
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faz põe por terra de uma vez por toda aquela cam>· i
nhada de quando se dizia que o Congresso Naóional
não trabalha
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço •
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a
palavra; pela ordem, o Senador José Fogaça.
' O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, da mesma
forma, quero fazer enfaticamente um registro, o registro de que o mérito desta nova situação que vivemos
é, sem nenhum exagero, inteiramente de V. Ex".
Mudamos a cultura do tratamento orçamentário
no Congresso Nacional. Mudamos, nós que vivemos
aqui períodos amargos, tristes, deprimentes para a
imagem da Instituição do Congresso Nacional, quando ocorreu a Comissão Parlamentar de Inquérito, a
chamada CPI do Orçamento.
V. Ex", quando assumiu a Presidência da
Casa, convocou um grupo de trabalho para preparar
' uma nova estrutura da Comissão Orçamentária. Eu
estava modestamente entre essas pessoas. Por
isso, dou este testemunho. O trabalho foi elaborado,
V. Ex" o levou à prâtiea e a conseqüências concretas. A nova Comissão Orçamentária se instalou.
Praticamente foram fulminadas, ou pulverizadas, as
práticas individualistas em favor das chamadas
emendas coletivas. A Comissão de Orçamento passou a ter controles internos extremamente rígidos e,
aos poucos, foi-se desanuviando aquela imagem
ruim, negativa que o Congresso, até então, passava
à opinião pública.
Houve uma mudança de regras, uma mudança
nonnativa que .acabou determinando uma mudança
comportamental, uma mudança de cultura no tratamento orçamentário. É muito importante ressaltar
isso, porque há quem suponha, ou há quem imagine, que as coisas às vezes acontecem porque são
estes Congressistas e não aqueles. Não! Nem sempre é àssim, nem sempre são as pessoas que mudam. São as condições institucionais em que essas
pessoas atuam que determinam que as coisas aconteçam. As pessoas mudam em função de um conjunto ambiental que as pressiona. E V. Ex" instituiu
essas regras; esses princípios, essas normas, que
mudaram o comportamento do Congresso e obrigaram o Executivo a mudar também. Ou seja, o Executivo não tergiversa e não faz aquela prá~.:.a antiqa de
e.!rasar o Orçamen:c; para iiT'.,edir um estudo mais
:!Curado do Congrasso.
P01tanto, faço este registro com a maior alegria
'' a maior satisfação. E o faço por justiça, em nome
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da história. Que se registre esse mérito a V. Ex"!
Muno obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, peço
a palavra, cama Uder, para um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes,
quero agradecer ao Senador José Fogaça e também
dar à Casa o meu testemunho de que S. Ex" está
sendo modesto nas palavras que acaba de proferir.
Sem a colaboração do Senador José Fogaça, sem o
seu conhecimento do assunto, sem a sua vivência,
sem o seu eSPirita público, seria imposslifel que tivéssemos chegado à resolução que modificou totalmente a Comissão de Orçamento e possibilitou que
andássemos por outros caminhos.
Tem a palavra o Senador Edison Lobão.
- O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Uder.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, s.-s e Srs. Senadores, é sem
dúvida nenhuma motivo de regozijo o anúncio que
ora V. Ex" faz a este Plenário. Na verdade, a Proposta O!Çamentária, que é a principal lei que se vota
anualmente no Congresso Nacional, tem sido motivo
de todas as criticas e tem sido negligenciada tanto
no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo.
Estabelece a Constituição Federal que o Orçamento terá que ser votado até o dia 5 de dezembro
de cada ano, mas, nos últimos anos, isso, lamentavelmente, não tem acontecido. Tem sido freqüente
passar-se de um ano para o outro o exame da Prõ:posta Orçamentária de modo ilegal, inconstitucional,
ou seja, de forma totalmente irregular.
Essa prática deletéria, pelo que vejo, começa a
ser interrompida O Senador Renan Calheiros exerceu a Presidência da Comissão Misla de Orçamentos com extrema competência e correção, como é
do seu caráter. Agora o Deputado José Samey Filho
repete a administração e consegue dar maior celeridade ainda aos trabalhos da Comissão. A Comissão
examina não apenas a Proposta Orçamentária mas
também todas as propostas até de recursos extraor~
dinários e as contas do Presidente da República.
Sou membro da Comissão de Orçamento e verifico que, sob a direção finne do Deputado Samey Folho, a Comissão· está absolutamente em dia com os
seus deveres e com a práticà, portanto, da boa atividade que deve ter uma Comissão de Orçamentos.
Lembro-me, era jornalista ainda, há cerca de
15 anos, quando o Deputado Raimundo Padilha, Uder do Governo na Câmara dos Deputados, propôs
a criação de um sistema novo para o exame do Orçamento. S. Ex" imaginava uma comissão que pudesse se chamar apenas de Comissão do Plano.

00763 ..

Essa Comissão seria composta de Deputados e Senadores, como ocorre hoje, mas ela se encarregaria
de ter um entendimento prévio com o Ministério da.
Planejamento na formulação inicial da Proposta Orçamentária, de tal sorte que já pudesse ela aqui chegar dentro de um consenso com o Poder Legislativo,
a fim de que não se promovesse apenas a celeridade na votação da Proposta, mas também que isso
ocorresse de acordo- com o entendimento do Poder
Executivo e dos Parlamentares. Aquela Proposta
não foi adiante, mas agora começa a ter êxno.
E V. Ex" faz um anúncio que, este sim, a meu
ver, é de fundamental importância. Embora a Lei Orçamentária seja apenas autorizativa, e não imperativa, mandatória, o que nos diz V. Ex" é que o Ministro
do Planejamento acaba de comunicar ao eminente
Presidente do Congresso Nacional que o Orçamento
de 1997, a ser examinado este ano, será composto
de uma verdadeira realidade; ou seja, aquilo que vo' tarmos aqui será totalmente executado pelo Poder
Executivo, pelo Governo da União.
O que significa que não teremos apenas uma
lei-fantasia e sim uma lei real, algo que precisava
acontecer neste Pais. O Orçamento continuará sendo uma peça autorizativa, mas já agora com o corropromjsso formal. e moral do Governo de que o aplicará 100%.
Por outro lado, isto obrigará a nós, Parlamentarell, inicialmente na Comissão de Orçamento, e,
se'guida, no plenário do Congresso Nacional, a exercennos um papel também realista. Teremos que votar
um Orçamento que seja a imagem da correção, a imagem da realidade nacional, para que assim possa ser
definitivamente-aplicado pelo Poder Executivo.
Quero cumprimentar V. Ex", Sr. Presidente,
não apenas pela conquista importante em benefiCio
da Nação brasileirà, mas também pelo engrandecimento do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)/- Muito
obrigado a V. Ex".
Também quero dizer ao Plenário que o Orçamento é a peça fundamental da atividade do Congresso Nacional. Pudemos até descobrir que a Instituição do Congresso nasceu da necessidade de
controlar os recursos arrecadados da população e
onde eles eram empregados.
Portanto, esta é uma peça fundamental, que vinha sendo, de certo modo, negligenciada, como disse o Senador José Fogaça, não somente pelo Poder
Legislativo, mas também pelo Poder Executivo.
Criou-se uma cultura nesse sentido.

em
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E estamos vendo agora, com a maior satisfação, todos nós, chegarmos a um Orçamento absolutamente realista, e queremos votá-lo dentro do prazo, e o Congresso vai fazê-lo.
O povo brasileiro deve saber que estamos trabalhando, e trabalhando nos pontos fundamentais.
Para dar ao Plenálio conhecimento deste fato, por
exemplo, as equipes do Congresso Nacional, as
equipes da Comissão de Orçamento já hoje estarão
se reunindo, à farde, com as equipes do Governo,
para começar o exame da Proposta Orçamentária,
não perdendo um dia sequer, e trabalhando todos os
dias d!l semana, inclusive aos sábados e domingos,
até vota!ll)Os, no fim do ano, a Proposta Orçamentária, com o maior espfrito público. E lenho absoluta
ce~ de que assim o faremos.
O povo braSileiro deve saber disto e fazer justiça
ao que se está realizando no Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O ~R. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-Df'.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de, em meu nome
pessoal e em nome da Uderança do Governo no
Congresso, registrar a satisfação com o fato de que
o Brasil esteja num processo contfnuo e rápido ·de
amadurecimento politico.
O que se passou hoje, no Congresso Nacional,
demonstra claramente que viVemos todos nós, e
particularmenle o Poder legislativo e o Poder Executivo da União, um processo rápido de amadurecimento das relações.
.
E por que isso? É claro que esse processo não
começou hoje, ele é conseqüência de algumas coisas que estão aconlecendo. E é do meu dever, Sr.
Presidente, registrar esses fatos aqui.
Primeiro deles: na próxima segunda-feira, a Secretaria do Tesouro Nacional estará corrpletando dez
anos. Nem nós,_ que fazemos vida pública, nos lembramos que dez anos atrás, portanto antes do processo
de redemocratização do Brasil, não havia Secretaria
do Tesouro. O Presidente José Samey, inclusive, estará sendo homenageado, S. Ex" que foi o criador da
Secretaria do Tesouro. Não houvesse este órgão no
Governo Federal e não leríamos iniciado o processo
de mudança cultural no exame e no controle dos recursos públicos brasileiros. Ele foi o iniCio.
Mas, nos últimos tempos, alguns fatos têm
acontecido. O primeiro deles foi c~ado pelo Senador
José Fogaça. As lições da CPI do Orçamento foram
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apreendidas pelo Congresso Nacional. E dessas lições
extraiu o Congresso Nacional a idéia básica de que a
Comissão Mista de Orçamento tem a responsabilidade.
de exercer o principal papel no Legislativo, que é a definição da arrecadação e dos gastos públicos brasileiros, e não pode ser instrumento de nenhum tipo de interesse, nem daqueles,que, embora legftimos ou justos, não representem o interesse maior do Pafs.
Foram introduziélas moãlfrcações no mecanismo de exame, pela Comissão Mista de Orçamento,
dó Orçamento Geral da União, e devemos isso à determinação do Presidente José Samey e ao trabalho
de Parlamentares dedicados - e ao c~r o Senador
José Fogaça, quero cumprimentar a todos.
E aqui há outro registro que quero fazer, referente especificamente ao trabalho do Senador Renan Galheiros e do Deputado Jberê Ferreira. Este
Congresso Nacional, dos dois grandes objetivos que
tinha, no exame de Orçamento, já cumpriu, durante
a atuação da última Comissão Mista, o primeiro de1
les, que foi estabelecer critérios claros, exame absolutamente transparente do Orçamento, apresenfan. do ao Poder Executivo um Orçamento efetivamente
discutido, dando, inclusive, prioridade às emendas
de bancadas em relação às emendas individuais.
Os trabalhos do Senador Renan Calheiros e do
Deputado lberê Ferreira devem ser sublinhados como
exerq>lo a ser seguido. Mas não cumpriu a Comissão
. Mista de Orçamento urna segunda e importante meta:
fazer Com que o Congresso Nacional vote o Orçamento até 31 de dezembro, corno é seu dever.
Acompanhei o Ministro Kandir na vis~ oficial
que fez ao Presidente do Congresso Nacional, trazendo em mãos a Peça Orçamentária da União.
Registro, dessa Peça Orçamentária, alguns pontos. Primeiro, um aumento real de investimentos, já
descontada a inflação, da ordem de SOlo, ou seja, o
Plano de Estabilização Econôrrüca passa para urna
segunda fase, que é a de indução de um desenvolvimento econômico equilibrado e auto-sustentável. Segundo, o Governo Federal, com a entrega formal da
Peça Orçamentária ao Presidente José Samey, cumpre o prazo previsto - 31 de agosto - para a entrega
dessa Proposta ao Congresso Nacional. Terceiro ponto, já registrado pelo Presidente do Senado: deseja o
Presidente Fernando Henrique Cardoso que esla Proposta Orçamentária, tendo sido elaborada depois de
um planejamento que culminou com o Plano de Ação
Governamental, com o Plano de Metas, que é, na verdade, o conjunto de prioridades do Governo, seja efetivamente cumprida Isto é, que o Orçamento seja discutido e votado pelo Congresso Nacional.
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Nos limites em que está posto, deseja o Presidente Fernando Henrique que este Orçamento seja
efetivamente executado e que, portanto, não tenha
cortes e não-sofra contingenciamento.
Sei, porque tenho acompanhado pessoalmente, da disposição do Senador Carlos Bezerra e do
Deputado José Samey Rlho, respectivamente Relator e Presidente da Comissão Mista de Orçamento,
e da disposição de todos os membros da Comissão
Mista de Orçamento de que, neste ano, a segunda
meta do Congresso Nacional seja cumprida, ou seja,
que o Congresso Nacional consiga discutir, modificar e votar o Orçamento no prazo previsto: até o dia
31 de dezembro de 1996.
Sr. Presidente, entendo que com isso ganha o
Congresso Nacional, porque cumpre melhor e com
mais eficiência a sua principal missão; ganha o Governo Federal, porque tem um Orçamento que tem bases
realistas, mas, principalmente, ganha o Pais. Este passa a ter no Orçamento das contas públicas da União
não mais uma peça de ficção, mas uma peça realista
de definiÇão de gastos, de investimentos, de prioridades que sinalizam para a sociedade brasileira não só a
contenção de gastos públicos, com a eliminação de
déficit, mas principalmente o aumento real de investimentos da ordêm de 6"/o, o que significa um modelo de
crescimento com· estabilidade econõmica e com desenvolvimento sustentado.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck
Omelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente,
Srs. Senadores, ainda sobre o assunto que acaba
de tratar o Senador José Roberto Arruda, não quero
deixar passar esta oportunidade sem aduzir que,
consolidando o estorço que V. Ex" vem empreendendo no sentido de que o Congresso Nacional
cumpra fielmente, regulannente, nos prazos, · os
seus deveres em relação ao Orçamento,· a Comissão de Orçamento, hoje presidida pelo Deputado
Samey Rlho, vem uHimanoo o Projeto de Lei de Rnanças Públicas, Lei Complementar, prevista na
Constituição, que permitirá dar estabilidade, dar perenidade a essas providências e medidas que V. Ex"
tão bem tem conduzido, ao longo de sua gestão na
Presicjência do Senado Federal.
O que se pretende é ter uma lei que simplifique
o processo orçamentário, que lhe dê tranSparência,
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que assegure a verdade orçamentária; em suma,
que possamos, através do seu cumprimento, superar as dificuldades que o Congresso vem enfrentan-do, corno o fato de o Orçamento ter sido aprovado
nos últimos anos, ou pelo menos sancionado, depois
do exercfcio financeiro iniciado.
Por outro lado, isso vai evitar também que a
LDO tenha que estar sempre estabelecendo regras
para suprir a ausêricia dessa Lei Complementar,
passando assim a cumprir a sua efetiva e clara função, que é a de ser um pré-orçamento, que é a de
ser a definidora da polftica fiscal; dar transparência à
mesma, mostrar o Orçamento como instrumento de
polftica econômica.
A minha expectativa, Sr. Presidente, é a de
que V."Ex", ainda este ano, possa presidir a votação
dessa Lei Complementar, que vai assegurar que os
seus esforços sejam inteimmente coroados de êxito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
'
O SR. PRESIDENTE( José Samey)- Concedo
a palàvra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, recebi, ontem, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o ilustre Senador Gilberto Miranda, os autógrafos do projeto que dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços,
de transporte interestadual e intermunicipal e os impostos relativos aos serviços de comunicação. É o
chamado Projeto do ICMS, aprovado ainda nesta
semana, na Câmara dos Deputados, depois de uma
espinhosa, mas bem sucedida negociação mantida
pelo Ministro do Planejamento, Sr. Antônio Kandir,
com os Secretários de Fazenda dos ã1Versos Estados.
Nesta semana, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os autógrafos já chegaram ao
Senado Federal e, ontem mesmo, no final dâ. tarde,
fui convocado pelas Uderanças dos Partidos e pela
Uderança do Governo, bem como pelo Senador Gilberto Miranda, para exercer a atnbuição de Relator
com a incumbência de estudar a matéria que, agora,
será submetida ao crivo do Senado.
· Sr. Presidente, parece-me que estamos diante
de urna verdadeira revolução nos costumes e hábitos fiscais do nosso Pafs. Desonerar, reduzir impostos, eu diria, é uma prática quase que desconhecida
no BrasU. Desde os anos 50 .;_ e é o que ternos vivenciado ao longo de décadas, principalmente no
pós-guerra -, a cuHura polftica que se formou, que se
cristalizou e que se consolidou no Brasil foi a de que
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fazer justiça social significa cobrar impostos e levar
a cobrança, munir o Erário, e depois, redistnbuf-los
mediante programas sociais, presididos pelo Estado,
pelo Goverl)o. Essa é úma visão socialdemocrática
de longeva tradição.
Em pafses de Primeiro Mundo, corno a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, essa foi a base
conceituai das práticas das mais amplas políticas
públicas que foram levadas a efeito em um grande
período. Eu diria que, ao longo de quase 40 anos, foi
isso o que se fez.
·
Sempre se partiu do pressuposto e da idéia original de que a função básica do imposto é ãlstribuir riqueza. · Portanto, cobra-se o imposto, arrecada-se o
mais posSível das operações realizadas pelOs agentes
econõmicos, aloca-se esse imposto, alocam-se os recursos nos cofres do Estado e, depois, mediante as
politicas públicas postas em prática pelo Governo, democraticamente eleito, apoiado pelo voto popular, entendíamos e entenderam sempre os socialdemooratas
que esses recurSos deveriam ser dirigidos para a prestação de serviços à comunidade representada, à comunidade dos politicamente representados.
Essa tese socialdernocrática vigorou por muf.:
tos e muitos anos e era rigorosamente verdadeira.
Até diria que; para algumas pessoas que se formaram politica~nte ao longo desses anos, corno é o
meu caso -sou tipicamente nascido, criado e ambientado num padrão do oós-guerra e com uma formação de centro-esquerda, de cunho socialista-<lemocrático, é absolutamente impensável, para essa
concepção, para essa visão conceituai, reduzir impostos. Porque reduzir impostos significa diminuir o
volume dos cofres públicos e, portanto, dentro desses parâmetros conceituais de tantas décadas, também reduzir o alcance dos programas sociais. Essa
foi a visão que predominou ao longo desse tempo.
A função do imposto é distribuir riquezas. Ou
seja: tira-se de quem produz, portanto, de quem tem
capacidade produtiva, de quem tem habilitação cultural, económica, de quem é detentor de capital para
produzir; tira-se de quem produz e de qÚern consome para distribuir, da forma mais justa, mais correta,
mais adequada,. de acordo com o senso politico do
Governo que está ocupando o Estado.
No entanto, recentemente, essas idéias começaram a ser questionadas. E essa base conceituai
sólida, inatacável, rígida, começou a sofrer de certa
maneira uma série de sucessivas indagaç5es. Começou-se a perguntar em que nível e em que proporção os impostos cobrados a mais podem ser deprimentes da atividade económica, deprimentes em re-
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fação ao nível de eiJllrego, ou podem ser agentes de
maior e mais eficaz distribuição de riqueza rned'ante a
alocação de recursos atJavés do Estado. Essa é indaga.
ção que oomeça a ganhar COJPO rn.rn de!eminado momento e se espraia no Lniverso político.
Aumentar impostos significa garantir de fato
melhoria real, efetiva das condições de vida da população, não só das classes médias produtivas, não
só dos detentores de capital, mas significa melhorar
as condiç5es efetivas de vida dos trabalhadores e
doS setores de baixa renda? Essa pergunta da maior
impor1ância os socialdemocratas tiveram que começar a responder com mais cuidado.
E percebeu-se também que o imposto tem o
papel, sim, de distribuir riqueza, mas não pode ser
impeditivo da formação de riqueza Ou seja: o imposto tem de ajudar a formar riqueza. E é o imposto
que faz a d;stribuição da riqueza.
Quando o imposto se transforma em um elemento a mais, entre tantos outros, de recessão econõmica, de queda da atividade produtiva, de queda da
circulação de mercadorias de oonsumo, da compra e
venda de bens, de produtos, de mercadorias, de importação e exportação-de bens, da formação de capital
por parte das empresas mediante a aquisição de bens
de produção; quando o imposto é inibidor do crescimento econômico, ele não é seguramente um instrumento de divisão da riqueza; ele é também um instrumento de concentração, de enrtquecimento de alguns
e manutenção da pobreza da maioria.
O imposto tem de ter esta dupla face: a de e~
mular a formação de riqueza e a de ser o instrumento da sua distribuição através do Estado.

Acho que. os Srs. Deputados, o Ministro do Planejamento; Antônio Kandir, e os Secretários de Fazenda, em relação à reforma do Imposto sobre Circulação
de Mercadoria e Serviço, começaram a realizar essa
revolução. Há, na proposta. a desoneração das exportações, há a redução de impostos, que é uma verdadeira revolução nessa base conceituai socialdemoclata
Ternos a certeza de que havelá ampliação do
emprego, ampliação da oferta ocupacional através
do aumento dos investimentos, aumento da produção e seguramente da maior formação de riqueza
Adicionalmente, num processo gradual, a médio prazo, a maior produção gerará também uma arrecadação adicional, horizontal de impostos que haverá de
compensar a perda, a redução sofrida pelos Estados.
Como sabem os Srs. Senadores, o ICMS é o
imposto dos Estados. É também um imposto extremamente importante para os Municípios, que recebem 25%, enquanto os Estados ficam com 75%.

.
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Mas "- verdade é que temos, com a moeda estável,
uma polítiCa. de juros muito amarga, porque ela é a
base de sustentação da estabilidade orçamentária.
É o juro alto que garante as reservas e que, portanto, garante a estabilidade da moeda. Mas essa política de juros custa muito ao povo brasileiro.
Na realidade, a estabilidade da moeda criou também uma relativa, mas verdadeira, defasagem cambial. Os melhores economistas e os mais autorizados
empresários deste País têm dado como certo - ontem
ouvi do Senador Fernando Bezerra essa afirmação,
como Presidente da Confederação Nacional da Indústria - o fato de que há um defasagem cambial da ordem de 18 !" 25"/o. Ora, se temos uma moeda supervalorízada em relação ao dólar na ordem de 18 a 25%,
toda _a mercadoria brasileira no mercado internacional
compete em condições desvantajosas, compete em situação precária. O câmbio, nos níveis em que hoje se
encontra, é contrário à competitividad!l da produção
nacional no mercado externo. Da ordem de 18 a 25%,
é o que calculam os empresários, que seguramente
não fazem aí uni cálculo equivocado, núnca fariam
para menos esse cálculo.
Ora, ao desonerar de ICMS os produtos industrializados semi-elaborados e os produtos primários,
há uma certe:ia, baseada também em um cálculo,
de que, variando 'de um produto para outro, o ganho
da preço poderá ser também na ordem de 20%; em
muitos casos chegando até a 30%, pela redução e ·
pela eliminação dos impostos na cadeia produtiva.
Isso vai dar aos produtos brasileiros uma enorme
competitividade no mercado externo, porque embora
haja uma defasagem de câmbio, essa defasagem
começa a ser compensada neste momento com a
desoneração tributária.
Estados exportadores, como é o caso de São
Paulo, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso
do Rio Grande do Sul, como é o caso do Paraná,
como é o caso do Rio de Janeiro- só para citar os cinco maiores - em princípio irão perder muito, porque
evidentemente os Estados, os Governos irão arrecadar menos imPostos. Mas o selar produtivo dessas
Unidades da Federação venderão mais, portanto, produzirão mais para o mercado externo.- Esse alargamento horizontal da produçãO detenninará também
urna arrecadação acfiCional, gradativa, segura e sólida
nos próximos quatro ou cinco anos, até atingir um patamar possfvelmente de equtllbrio com a situação atual.
Os Governos estaduais perderão ou ganharão? A >pergunta é importante. Na minha opinião, ganharão, porque, se perdem em um primeiro momento com a diminuição de arrecadação de impostos do _
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ICMS, em um segundo momento o crescimento econômico, o aumento das vendas externas, que é um
ganho adicional, vai lhes dar maior arrecadação, gerando mais empregos e melhores condições para
trabalhadores e para o chamado setor produtivo de
semi-elaborados. Gerando em cadeia, principalmente para o setor de agrobusiness, que inclui o setor
de máquinas, equipamentos e bens de capital, um
extraordinário crescimento, uma retornada forte do
setor produtivo agrícola ou do setor produtivo mineral, corno é o caso de Minas Gerais e de outros Estados brasileiros que detêm forte parcela da sua
economia nessa área de produção.
Ao cf!Zer isso eu estou primeiramente colocando
como da maior importância o equillbrio gradual que os
Estados vão ter ao longo do tempo. Perdem impostos
hoje, mas amanhã e depois de amanhã, com o aumento da produção, com o ·áumento das vendas, com
o aumento da arrecadação conseqüente desse aumento da produção, haverá um equillbrio.
No entanto, como ficam esses Estados até ali?
Ou seja, até aquele momenlo em que o equillbrio vai
se estabelecer? Parece-me que foi extremamente
inteligente, muito perspicaz e importante a participação - permitam-me os Srs. Senadores, dêem-me
esse direito particular de fazer um elogio -do Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, do economi_sta Dr. César Busatto, que trouxe ao Ministro Kandir a importância do ressarcimento, por parte do Governo Federal, aos Estados e Municfpios que terão
as maiores perdas. Conseguiu-se produzir um anexo
ao projeto de lei, uma espécie de proíocolo de intenções que configura na verdade um acordo, legalmente sustantado, portanto, obrigatório, compulsório
para todas as partes - Estados, Municípios e União ; um anexo que garante aos Estados urna reposição
de perdas ao longo de vários anos.
O anexo deixa bem claro que o chamado Valor
Máximo de Entrega, o VME, anual, de recursos a
cada Estado, incluída a parcela dos Municípios, vai
resultar da muttiplicação do valor previsto da entrega
anual de cada Estado pelos valores dos fatores de
atualização. É um complicado cálculo que os técnicos em tributação entendem, mas que configura a
possibilidade de repor de maneira proporcional, justa
e correta a perda de çada Estado, conforme o seu
volume e a sua capacidade de exportação.
_

Portanto, nos exercícios financeiros de 96 e 97, o
Valor Previsto da Entrega anual de recursos, chamado
VPE, Será da ordem de R$3 bilhões e 600 milhões, e o
de cadla Estado, incluído o valor também a ser entregue
aos Municípios, é aqui arrolado um a um - estão aqui
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os Z7 Estados da Federação que receberão quanAlguns Estados, principalmente aqueles que,
tias-Hmite estabelecidas no protocolo. anexo ao proaparentemente, irão perder mais no início, são;posjeto de lei. Eu poderia ler todos para os Srs. Senadosivelmente, os que mais irão ganhar, porque se os.
res, mas lin!Iar-me-ei a ler apenas o que vão receGovernos, num primeiro impacto, têm menos, a pober como compensação os cinco Estados mais i~
pulação, seguramente, terá mais produção, mais
porlantes: São Paulo, por exemplo, receberá no
emprego e melhores salários, ou salários pagos a
exercício de 96197, R$985 milhões e 414 mil - é o
um maior número de pessoas.
que mais vai receber; o segundo Estado a receber
É importante, também, ressaltar que o projeto
mais, porque
entra exatarnente o critério relativo à.
não desonera tão-somente as exportações dos
sarni-elaborados. O projeto é mais ambicioso e proprodução dos chamados sarni-elaborados - e Minas
é um exportador essencialmenla de semi-elaboracura suprimir, eliminar da cadeia produtiva o imposto
dos, minério e produtos agrfcolas - é Minas Gerais,
cumulatiVo, aquele que se realiza em cascata, i~
com R$432 mfthões; em terceiro lugar, o Paraná,
posto sobre imposto. Aquele imposto que é o do incom R$352 mfthões; em quarto, o Rio Grande do
sumo, que é vendido pelo fornecedor à indústria, deSul, com R$313 milhões; e, em quinto, o Rio de Japois a indústria vende ao comércio e o comércio, ou
neiro, com R$291 mfthões. O Rio de Janeiro está em
a tradlng exporta, fazendo uma longa cadeia de
quinto exatamente ·.porque o forte do seu potencial
acumulação tributária, que onera, que pesa e que
de exportação está nos produtos ildustria6zados. E
encarece o produto, tomando-o pouco competitivo
como a desoneração recai sobre os _produtos semino mercado internacional.
elaborados, evidentemente que a perda do Rio de JaEstamos criando aqui uma espécie de IVA - o
neiro é menor e, ConseqOenlemente, a compensação,
'chamado Imposto sobre o Valor Agregado, mais
em 96 e 97, tarTtlém é menor.
usual e praticado em· países europeus; ou seja, o i~
posto só é pago sobre o valor agregado por cada
As proporções, portanto, estão rigorosamente es- · · elemento da cadeia produtiva Sendo não cumulatitabelecidas e previstas no anexo.
vo, portanto, é um imposto que não se justapõe: i~
Além disso, quero aqui citar o caso, por exemplo,
posto sobre imposto.
de Roraima, que llaf receber R$2 milhões; citar o caso
Com isso, o Imposto sobre Circulação de Merde Tocantins, que vai receber R$4 milhões; o Acre,
cadorias é pago apenas pelo consumidor final e não
que receberá R$5rmlhões e 300 mil. Menciono esses
ao longo da cadeia
três Eslados para dar a idéia aos Srs. Senadores do
Ao fazer uma df,soneração do que quem proque é, em termos proporcionais, essa repartição, em
duz paga, por exemplo, por energia e combustível,
96197, dos R$3 bilhões e soo mBhões. Ela é rigorosahá, evidentemente, um barateamento do sistema
mente baseada no critério proporcional dos volumes
produtiVo, um barateamento da produção e, consede exportação de sarni-elaborado de cada Estado.
qüentemente, um barateamento do produto final.
Isso não será bom apenas para quem exporta;
Já no exercício financeiro de 1998 e seguintes, o
será bom também para o mercado interno, para os
valor previsto da entrega anual de recursos, expressos
consumidores internos; enfim, para os brasileiros,
a preços médios, no perfodo de julho de 1995 a junho
pois vai-baratear e ampliar a produção; vai facilitar e .
de 1996, vai representar uma soma da ordem de
aumentar o consumo.
R$4,4 bilhões. Para que se tenha uma idéia, São
Paulo irá teeeber R$1 ,293 bilhões; Minas Gerais
Não tenho dúvidas de que essa atitude será exR$509 milhões; o Paraná R$394 milhões; o Rio
tremamente positiva, inteligente e, sobretudo, corajosa,
Grande do Sul R$372 milhões e o Rio de Janeiro
porque é rigorosamente uma revolução conceilual,
R$368 milhões. Por sua vez, Tocantins R$6 milhões;
uma mudança que altera uma linha de conduta da soAcre R$5 milhões e Roraima R$2 milhões. Cttei,
cialdemocracia ao longo de'quase 50 anos, ao longo
para conhecimento dos Srs. Senadores, os Estados
de todo um perfodo de décadas do pós-guerra. É uma
de maior e menor volume, via exportação.
grande e inovadora experiência, sobretudo é a certeza
de que este País está mudando.
Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de que essas práticas são positivas,
Quero crer, Sr. Presidente, Srs; Senadores,
que está mudando para melhor. Todos nós queresão altamente estimuladoras da nossa economia;
abrir-se-ão novas frentes de expansão, de oportunimos que aquilo que o projeto prevê e supõe, acontedades, de negócios, de aumento da riqueza, aumença. Que o Brasil produza mais, que acabe pagando
to da produção, de aumento da oferta de empregos.
tantos impostos quanto pagava com mu~o maior

ar
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produção e com um número muito maior de empregos do que tem hoje; que o Estado que arrecada
possa utilizar esses recursos em políticas públicas
corretas, conseqüentes e socialmente justas, e que
nós possamos ter um Pafs que, evidentemente, começa a se colocar como uma Nação respeitada no
mundo, porque é um País que também respeita
aqueles que nele trabalham e produzem.
Muijo obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Fogao Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo
Sr. Sebastião Rocha.

ça,

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Senador José Fogaça, convido V. Ex' a assumir a Presidência para que eu possa fazer uma comunicação
inadiável. (Pausa.)
O Sr. Sebastião Rocha deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, corno
Uder, para uma breve comunicação, por 5 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como
Lfder, para uma l>reve comunicação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
nesta oportunidade, quero tomar pública a minha
contrariedade, a minha contestação quanto ao fafo
de o Governo Federal ter deixado de fora do Plano
de Metas o meu Estado, o Amapá .. Eu já deveria ter
feijo este comunicado ao Plenário da Casa, mas faltou oportunidade; por isso faço-o apenas hoje. Estamos na margem esquerda do Amazonas, praticamente isolados do resto do País, à espera de maior
atenção por parte do Governo. Não foi pela ausência
de projetas ou de ações do Governo Federal que o
Amapá não foi contemplado. Há, pelo menos, dois
projetes a nível de investimentos. Um deles seria o
linhão de Tucuruí, que defendi, nesta Casa, desde o
começo do meu mandato. Trata-se da interligação
da Usina de Tucuruf com a margem esquerda do rio
Amazonas que poderia, além do meu Estado, o
Amapá, atender Manaus e outras cidades, sobretudo no Estado do Pará. CoPista do Plano de Metas
que o linhão foi autorizado em apenas 230 kw, o que
não pennite a travessia do rio Amazonas. Para que
essa travessia, essa interligação com a margem esquerda do rio Amazonas aconteça, ele teria que ser
construído em 500 kw. Outro projeto importante que
poderia estar constando do Plano de Metas - e não
é importante apenas para o Amapá mas para o Bra-
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sil - é a BR-156, a nossa estrada federal que liga a
fronteira do Amapá com o Pará Ela começa na fronteira do Estado do Amapá com o Estado do Pará, Jigan-.
do-se com a Guiana Francesa Uga-nos, portanto, ao
Caribe, à América Central e à América do Norte, haja
vista que já existe uma rodovia - a Panamericana que interliga desde Caiena, na Guiana Francesa, até o
Canadá na América do Norte. O Amapá, que já tem
uma rodovia em condições rnuijo .precárias pensa - e
o próprio Governo Federal admitiu, quando assinou o
Acordo Quadro com a França recentemente, que um
dos grandes projetes dessa cooperação que hoje se
estabelece entre o Amapá e a Guiana Francesa, entre o
Brasil e a Rança, é exa1amente a lnterf.gação dessas
duas Unidades federativas por rodovia. A França estará
concluindo até 1999 a construção, na Guiana Francesa,
da rodovia que figa Cayenne a Saint-Georges, que fica à
margem esquerdla do rio Oiapoque. A nossa rodovia figa
a capital, Macapá, à margem direija dc>Oiapoque.
Esse projeto poderia ter constado do Plano de
' Metas. Mas, infelizmente, o Governo Federal deixouo de fora. O Governo nos deixou de fora também da
Medida Provisória n2 1513, que acrescenta recursos
extraordinários ao Orçamento do DNER.
Hoje, falou-se muito em Orçamento. A propósito, quero dizer que nós consideramos bem-vindo o
Projeto de Lei Orçamentária para o ano de 1997. Espero que tenhamos condições de, no Congresso Na- ·
· Cional, elaborar o Orçamento no tempo previsto pela
nossa Constijuição. Mas devo dizer que o Governo
continua a legislar sobre o Orçamento por medida
provisória Recentemente, a Medida Provisória n2
1513 acrescentou recursos extraordinários ao Orçamento da União para 1996, estabelecendo recursos
para vários Esiados. Mas o Amapá, mais uma vez,
ficou de fora, depois de ter o nosso Estado obtido
apenas R$1 milhão para o Orçamento deste ano.
Os projetes a que me referi são i~ e nós
entendemos que deveriam estar sendo contemplados
no Plai'lo de Metas do Governo Fernando Henrique. .
Um outro assunto que eu queria abordar nesta
oportunidade, até para que não caia no esquecimento, é o salário dos servidores públicos federais. Não
é possível mais aceijar que o Governo Federal, o Ministério da Administração Federal, faça vistas grossas e não admita a, necessidade de conceder um
reajuste ou, pelo menos, a reposição das perdas salariais aos servidores públicos federais, que desde o
começo do ano a vêm reivindicando.
Recentemente, o Ministro Bresser. Pereira ãt=,
numa audiência nesta Casa, que prevê que nem mesmo em 1997 seja possível conceder esse reajuste.
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Não quero que o assunto não caia no esquecimento e, por isso, fiz questão de, nesta manhã de
sexta-feira, ocupar a tribuna.
Comenta-se no meio do funcionalismo ptíblico
que o Governo Federal transformou o servidor ptíblico no verdadeiro vilão do nosso Pafs. Isso não pode
acontecer. O Governo conta com o suporte dos servidores ptíblicos para a execução de suas ações públicas e realizações.
Rnalizo, Sr. Presidente, solicitando que o Governo, o Ministro Bresser Pereira, reveja essa situação. Também conclamo todos os Parlamentares para
juntos impedirmos que uma das propostas do Governo
Federal" na refOrma administrativa, qual seja, a quebra
da estabilidade, seja conquistada pelo Governo. Defendemos - eu defendo - a manutenção da estabilidade para todo o servidor púbr100 do nosso Pafs, seja ele
federal, estadual ou municipal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) -Sobre a
mesa, otrcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercfcio, Senador Waldeck Omelas.
São lidos os seguintes:
OF.GLPMDB N° 590196
Brasma, 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Senador Henrique Loyola, como
membro Suplente, em substituição ao Senador Casildo Maldaner, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ.
Aproveito a oportunidade para renerar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB.
OF.GLPMDB N° 591/96
Brasma, 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Senador Henrique Loyola, como
membro Titular., em substituição ao Senador Casildo
Maldaner, na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional - CRE.
Aproveito a· oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
F. GLPMDB N° 592196
Brasma, 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Senador Henrique Loyola, como mem-
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bro Suplente, em substituição ao Senador Casildo
Maldaner, na Comissão de Assuntos Econômi<:95.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa.
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 593196
Blasflia, 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Senador Henrique Loyola, como
membro Titular, em substituição ao Senador Casildo
Maldaner, na Comissão de Assuntos Sociais.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vorr
sa Excelência protestos de alta estima e consideração. -Senador Jader Barbalho, Lfder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 594/96
Brasffia, 29 de agosto de 1996
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar
que o Senador Humberto Lucena deixa de integrar,
·ª"partir desta data, a Comissão de Educação.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Serão
feitas as substituições solicitadas. ·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secrelário em exercfcio, Senador Waldeck Omélas.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 887, DE 1996
Senhor P(esidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que a
Sessão Especial, requerida na data de 4 de setembro de 1996, através do Requerimento de número 864/96, para homenagear os atletas ParaOifmpicos seja adiada, com data a ser definida
posteriormente.
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1996. - Senadora Benedlta da Silva - Valmir Campelo - José
Roberto Arruc:fa - Ernandes Amorim - Bernardo
Cabral- Epltacio Cafeteira - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - O requerimento lido será votado oportunamente.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encenrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h25min.)
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· Resenha das matérias apreciadas
de 1o a 31 de agosto de 1996
(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀSANÇÃO

De iniciativa do Presidente da República .. 1
De iniciativa da Câmara dos Deputados .... 5
De iniciativa do Senado Federal ...... ;......... 1
De iniciativa do Trib. Sup. do Trabalho .... 1
De iniciativa do Tnõunal de Justiça do DF 1
De iniciativa do Sup. Trib. Militar ............. 1

Total-·----

_to

Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1996 (n° 4.804/94, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 244 Região e dá outras providências.

Sessão: 14.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1996 (n° 102195, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 9" da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas reguladoras-do t_rabalho rum! e dá outras providências

Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1996 (n° 1.612196, na Casa de origem), que revoga o art; 75 da Lei no 9.100, de 29 de setembro de 1995, que estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de
1996, e dá outras providências.

Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 128, de 1995 (no 4.773/94, na Casa de origE-m), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Banco Central do
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Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da FQzenda, a doar o imóvel que men-,
ciona, no Municipio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jar1eiro.
:
- Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara no 3, de 19?6 (n° 4-..i82/94, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito F-ederai e dos Territórios,
que transforma e cria cargos no Quadro de Pessoal db Tribunal de 'Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios•.
Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara no 11, de 1996 (no 605/95, na Casa de origem), que altera a redação do art. 8° da Lei n° 9_.03 4, de 3 de maio de 1995, que
- dispõe sobre a utilização de meios operacionais pGI ra a prevenção e repressão de
ações praticadas por organizações criminosas.
Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara n° 20, de 19..96 (n° 4545/94, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros, Estado de
Minas Gerais, do terreno que menciona.
..Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 27, de '1.996 (n° 37195, na Casa de origem}, de
iniciativa do Superior Tribunal Militar, que dét ;nova redação aoart. 190 do Código PeI)(Zl Militar.

Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei do Senado no 7f&, de 1992 (no 4 ..018/93, naquela Casa), de:
autoria do Senador Marco Maciel, que. dispõe sobre a arbitragem.
Sessão: 28.08.96
Projeto de Lei da Câmara no 74, de 1995 (n° 3.838/93, na Casa de origem), que inclui no Plano Nacional de Viação o· trecho que menciona, no Estado
de Mill!IS Gerais.
Sessão: 29.08.96
PROJETOS APROVA'DOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO

lr iniciativa da Cânlara dos Deputados .. 18
IDe iniciativa do Sena,do Feder-di ................ 8
)e

[Total ...........- ........- ............................_ 26

j
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· Projeto de ,\l.esolução no 53, de 1996, de iDticiativa da Comissão Diretora,
que cria a Rádio Se.•.tado, e dá outras providências.
- Sessão: o7.os·. 96
Projeto de Dect•eto Legislativo n° 24, de 1996 (n° 198/95, na Câmara dos
Deputados), que aprov.n o ato que renova a concessão outorgada à TV GLOBO
DE SÃO PAULO LTDA para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Sessão: 14.08.96
Projeto de Decreto lLegislativo no 28, de 1996 (n° 197/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Ll.to que renova a concessão outorgada à TV GLOBO
- LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
Cidade do Rio de Janeiro, EsJ:ado do Rio de Janeiro.
Sessão: 14.08.96
·
.

.

.
Projeto de Decreto Leg.i.slativo no 41, de 1996 (n° 128/89, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato q.ue outorga pennissão à VllLA. DO CONDE FM
LTDA., para explorar, pelo praz,-,• de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora emfreqüência modulada na Cidade de Olinda, Estado de Pernambuco.
Sessão: 14.08.96
Projeto de Decreto Legislativo: no 53, del994 (no 119/91, na Câmara dos
Deputados), que apra,va os textos das Convenções n°s 163, 164, )65 e I66, da
Orgànização Intemacfo.nãl ilo Trabalho:
.
.
..
Sessão: 14.08.96
Projeto de Resolução n° 84, de \1996, que concede ao Município de
Goiânia-GO, autorização para emitir 9.63'3.05I Letras Financeiras do Município de Goiânia-LFTG, cujos recursos serão desti_nados ao pagamento da sétima f!
oitava parcelas de pre·cat6rWs jtuJiciais pelt.,-t:'!ntes de pagamento, bem como dos
complementos da prirri.~ira à sexta parcelas d'e _precat6rios judiciais pendentes de
pagamento, de respons,abilidade clilquele munl'c(pio.
Sessão: 15.08.96
·
·
Projeto de Decreto Legislativo n° 31, de 1~1194 (n° 325/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à RÁDIO SOCIEDADE
RUR'AL SIC LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora emfreqüência
na Cidade de MandagUtJtri,
Estado do Par;•tná.
modulada
\
.
'
Sessão: 27.08.96
·
·
.
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· · ·Projeto de Decreto Legislativo D0 77, de 1994 (no 378/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO A VOZ DO VALE
PARANAPANEMA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
Sessão: 27.08.96
·
Projeto de Decreto Legislativo no 163, de 1995 (n" 126/95, -na Câmara
dos Deputados), que ajJrova o ato que renova a permissão outorgada à Í1ÁJ)IO
GLOBO SIA para explorar serviço de radiodifusão sonora emfreqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Sessão: 27.08.96

.

.

.

.

Projeto de Decreto Legislativo no 172, de 1995 (no 151/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da. RADIO
DIFUSORA DE PONI'A GROSSA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná
Sessão: 27.08.96
·
·
Projeto de Decreto Legislativo D." 185, de 1995 (n° 105/95{ na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgáda à RÁDIO
CIDÃD]J DE ITAIÓPOUS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina.
sessão: 21 .o8.96
Projeto de Decreto Legislativo n° 6, de 199{! (r;t0 156{95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão Ol,ltorgada à RÁDIO
INDEPENDÊNCIA DE SALTO DO WNTRA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Salto do Lontra, Estado do
Paraná.
Sessão: 27.08.96
Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de-1996 (n° 171195, na Câmara dos
Depu~dos), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 7V
DO AMAZONAS S. A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisãÇJ) na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Sessão: 27.08.96
Projeto de Decreto Legislativo no 17, de 1996 (no 139/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 7V
UMBU LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do SuL
Sessão: 27.08.96
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Projeto de Decreto Legislativo n• 25, de 1996 (n° 162/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à. RÁDIO
GLOBO CAPITAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Bela Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 27.08.96
· Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1996 (n° 190/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da RÁDIO CHAMONIX
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Mogi-Mirim, Estado de São Paulo.
Sessão: 27.08.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de 1996 (n° 206/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão.·outorgada à RÁDIO
GLOBO CAPITAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Brasília, Distrito federal •.
Sessão: 27.08.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1996 (no 216/95, na Câmara dos
Depujados), que aprova o ato que renova a pennissão outorgada à RÁDIO
TERRA LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Sessão: 27.08.96
. ·
. Projeto de-Resolução D 0 82, de 1996, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento· BIRD, .TUJ. valor de trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, cujos r:ei::ursos serão destinados a
financiar, parcialmente, o Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, do Ministério-dos Transportes e do Consellw
1
Nacional de Desestatização - CND
. Sessão: 28.08.96 · ·
·Projeto de Resolução D 0 83, de 1996 , que autoriza à República Federativa do Brasirà contratar oper;ação de crédito externo no valor de até trezentos
milhões· de dólares norte-americ~s. jwrro ao Barlco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD (Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde- REFORSUS).
Sessão: 28.08.96
·
Projeto de Resolução n° 87, de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Te-
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souro do Município de São Paulo - LFrMSP, destinados ao giro de sua dívida ·
mobiliária vencível no segundo semestre de 1996.
·
- Sessão: 29.08.96
Projeto de Resolução n° 74, de 1996, que autoriza o Governo f.ÚJ Estado
de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, cujo~. rf!c_'urso1 ;er4J. if~stiruujos_ âo reembolso da sexta parcela e, liquidação da sétima e oitava paf:cêlas de precatórios judiciais, bem como dOs complementos da primeira â oÚifl.d pàrCélliS' de precatórios judiciais pendendes, de respo1JSabi/idade daquele Estado.
Sessão: 29.08.96
PrOjeto·de Decreto Legislativo n° 145, de 1995 (n° 121/95, na Câmara
dos Deputados), ·que'áprova o· texto das modificaÇões ao Convênio Constitutivo
do Banco Africano de Desenvolvimento,' aprovadas por ocasião das reuniões
anuais da Assembléia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e
Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Dacar, Senegal, no período
de 12 a 14 de maio de 1992.
-Sessão: 29;08.96
Projeto de Decreto Legislativo no 30, de 1996 (n° 181195, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Emenda ao artigo XVII (f) tio Acordo Relativo
â Organização Internacional de Telecom11nicações por Satélite "/NJrELSAT", de
20 de agosto de 1971, aprovada pela XIX Reunião da As:s.embléia da Organização, em 26 de outubro de 1994.
Sessão: 29.08.96
Projeto de Resolução no 1, de 1996, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o depósito legal das publicações dt~ que trata.
Sessão: 29.08.96
Projeto de Resolução no 86, de 1 '!196, de iniciativa da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que susr,ende a execução do art. 57 do Regumento aprovado pele Decreto no 174, de '20 de novembro de 1940, do Estado do
Rio Grande do Sul, por inconstitucional.
(Decisão terminativa)
Sessão: 30.08.96
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS
"

De iniciativa da Câmara dos Deputados .•.. 9
De iniciativa do Senado Federal ..........••.... 7

Total.

-···-··-····--·----- 16

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D 0 41, de 1991 (n°
1.626/89, na Casa de origem), que disciplina o regime de trabalho da categoria
dOs trG~~alhadores domésticos, e dá outras providências.
Se'SSão: 06.08.96
S1ubstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D 0 54, de 1993 (n°
444/91, JUa Casa de origem), que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas erztid.'Ules hospitalares públicas e privadas.
SeSsão: 06.08.96 "

.

"

:
Projeto de Lei do Senado D 0 3Z, de 1995, de autoria do Senador Pedro
Simon, qm.~ institui o número único de Registro Civil e dá outras providências.
Sessão: 06.08.96
"
~ubstit\wtivo

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D 0 87, de 1991 (no
2.838/89, na CIISa 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
dispõe sobre r.e;gulamentação do'"exercfcio da profissão de múSico," e dá outras
prov~ência:.
~"" ·
. "
\
".
.
Sessao: 07.0~.96 .
.
'

a

'

Substitutivo d~ Senado ao Projeto de Lei da~ D0 63, de 1993 (no
1:858/91, na Casa de origem), que modifica a redação do arn,22 da Lei n" 3.999,
de 15 de dezembro de 19tH, que altera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas.
\
Sessão: 07.08.96
·substitutivo do Senado ~o Projeto de Lei da Câmar:a D 0 71, de 1995 (n°
2.855/92, na Casa de origem), qul~ amplia os limites do Par,q~e Nacional do Su. peragui,' c~ pe[oDecreto n"97.l1_88, de 25de abril de 1989\ .
Sessao: 07.08.9.6
\
\

Projeto de Lei do Senado D0 28,11, de 1995, de autoria do Senador Freitas
Neto, que cria área de livre comércio n._?S municípios de Parnaíba e Lufs Correia, no Estado do Piauí
Sessão:
07.08.96
\

.

oons
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Projeto de Lei do Senado n• 213, de 1995, de autoria do Senador Ramez
Tebet, que cria a Zona de Livre Comércio-do Município de Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
(Decisão tenninativa)
Sessão: 08.08.96
Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1995, de autoria do Senâdor Ramez
Tebet, que cria a Zona de Livre Comércio do Município de Corumbá, Estado do
Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.
(Decisão tenninativa)
Sessão: 08.08.%
Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1996, de autoria da Senadora
Emília Fernandes, que susta os Decretos de n"s 1.498 e 1.499, de 24 de maio de
1995, que reavalia as anistias concedidas pela Lei n• 8.878, de 11 de maio de
1994.
Sessão: 14.08.96
Substitutivo do Senado ao Prójeto de Lei da Câniara n• 41, de 1995Complementar (n" 123/89-Complementar, na Casa de origem), que disciplina a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, nos termos oo parágrafo
único oo art. 59 da Constituição Federal.
Sessão: 14.0896
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 153, de 1993
(n" 1.348/88, na Casa de origem), que institui a obrigaioríédade da indicação do
Registro Geral e do C.P.F. oos interessatkJs nas ceTtiflões expedidas pelos cartórios distribuidores e de protesto.
Sessão: 15.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1996 (n" 692195, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,· que acrescenta parágrafo único
ao art_. 282 do Código de Processo Civil.
Sessão: 15.08.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de 1996, que autoriza c despacho
de tropa oo Exército Brasileiro para o exterior e a pennanência de forças militares estrangeiras em território nacional.
Sessão: 29.08.96
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1994 (n"
4.151i93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que alte-
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ra dispositivos do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967.
Sessão: 29.08.96
·

Projeto de Lei do Senado no 296, de 1995, de autoria da Senador Júlio
Campos, que altera dispositivos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o direito à participação em atividades de estágio.
Sessão: 29.08.96
MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO
ARQUIVO
De iniciativa da Câmara dos Deputados .... 2
De iniciativa do Senado Federal ................ 1

Projeto de Lei da Câmara no 66, de 1995 (no 2.304/91, na Casa de origem), que cria a Carteira de Identidade Única.
- Sessão: 06.08.96
Projeto de Lei do Senado n° 251, de 1995, de autoria do Senador Júlio
Campos, que institui o Registro Único para a identificação dos brasileiros e dos
estrangeiros residentes no País.
Sessão: 06.08.96
Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 1995 (li0 672/91, na Casa de origem), que altera o art. 17 da Lei das Contravenções Penais e dispositivos do
Código de Processo Penal e dá outras providências.
Sessão: 08.08.96

MATÉRIAS RE;JEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

IDe iniciativa da Câmara dos Deputados .... 2

Total-··-·----···-···- 2

Projeto de Lei da Câmara n° 51, de 1995 (no 41/91, n:c Casa de origem),
que altera a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, ao consu-
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midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
.
. .
(Arquivado nos termos o art. 254 - RISF)
Sessão: 05.08.96
Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1995 (n• 2.~20/92, na_ Casa de origem), que altera o§ 2" do art. 15 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as sociedades por ações e dá outras providências.
(Arquivado nos termos o art. 254 - RISF)
Sessão: 21.08.96

MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR
De iniciativa do Senado Federal ................ 3

Total······-·~·-·····-----·-·-·~·-·--· 3

.Projeto de Lei do Senado n• 249, de 1995, de autoria do Senador Ney
Suassuna, que revoga o inciso VI do art. 3" da Lei n" 7.256, de 27 de novembro
de 1984, que éstabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial.
(Retirado em virtude do Requerimento n• 667, 1996)
Sessão: 13.08.96
Emendas n•s 78 e 90, de autoria do Senador Antônio Carlos Magalltães,
oferecidas ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994
(n• 3.710/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
insti~ui o Código de Trânsito Brasileiro.
(Retirado em virtude do Requerimento n• 741, de 1996)
_Sessão: 14.08.96
Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1995, de autoria do Senador José
Eduardo Outra, que altero a Lei n" 8.03/, de 12 de abril de 1990, e dá outras
providências
(Retirado em virtude do Requerimento n• 855, de 1996)
Sessão: 28.08.96
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OUTRAS DELffiERAÇÕES
Requerimento n• 739, de 1996, do Senador José Eduardo Outra e outros
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado
aos oradores da Hora do Expediente da sessão ordinária do dia 10 de setembro,
data em que se comemora a liberdade de imprensa, seja destinada a homenagear
o Cinqüentenário da FENAJ- Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais.
Sessão: 06.08.96
· ·
Requerimento n" 742, de 1996, dos Senadores José Samey, Bello Parga e
Edison Lobão, solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas homenagens .
pelo falecimento do escritor Bernardo Coelho de Almeida.
Sessão: 06.08.96
•
Parecer n" 205, de 1996, da Comissão de Fiscalização e Controle, concluindo pelo arquivamento do Diversos n" 3~, de 1995 (Aviso n" 50/95-TCU, na origem), referente a decisões daquele Órgão sobre auditoria operacional realizada na
Secretaria de Recursos Hídricos.
Sessão: 08.08.96
~equerimento

n" 552, de 1996, do Senador Roberto Requião, que solicita, nos termos regimentais, seja consignado em Ata voto de aplauso à XV Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio, ç.elebrada em Cocbabamba, Bolívia.
Sessão: 13.08.96
Requerimento n• 604, de 1996, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senad~ Federal, do discurso pronunciado pelo Jornalista Ja}'me Sirotsky, por ocasião de sua posse no cargo de
Presidente da Federação Mundial de Jornais- FIEJ, no dia 22 de·maio de 1996,
em Washington- DC.
·
Sessão: 13.08.96
Requerimento n• 770, de 1996, do Senador Elcio Alvares e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, sejam prestadas homenagens
de pesar pelo falecimento do Deputado Nilton Gomes, do Espírito Santo.
Sessão: 14.08.96

.

Requerimento n• 779, de 1996, dos Senadores Guilherme Palmeira, José
Samey e Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata
de um voto de pesar pelo falecimento do ator Jofre Soares, ocorrido em 19 do
'· corrente.
Sessão: 20.08.96
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Requerimento no 781, de 1996, dos Senadores Iosaphat Marinho e Waldeck Ornelas, soliciÇmdo, nos tennos regimentais, sejam prestadas homenagens
pelo_ falecimento do Dr. Oswaldo Velloso Gordilho, ex-De:t>utado Estaduar pela
Bahia e ex-Prefeito de Salvador.
Sessão: 21.08.96
Requerimento no 849, de 1996, do Senador Valmir Campelo é outros senhores Senadores, solicitando, nos tennos regimentais; a realização de S<~ssão
esP.eCial destinada à comemoração da Semana Nacional do Jovem, Í1'1Stituída. pelo
Decreto-lei no 8.680, de 13 de julho de 1993, e a homenagear o Instituto Intemaci~nal da Juventude para o Desenvolvimento, a realizar-se no dia 26 de setembro
do corrente ano.
Sessão:.27.08.96
Requerimento n° 864, de 1996, de autoria da Senadora Benedita da Silva
e outros Senhores Senadores, solicitando gue o tempo destinado aos oradon;s da
!{ora do Expediente da sessão do dia·4 de seteriiliro próximo, confonne Re"l:uerimento no 787, de 1996, seja transformado em Sessão Especial, na mesma data
dedicada a homenagear os atletas paraolímpicos que participâram dos Jogos Paraolímpicos de Atlanta, EUA.
"Sessão: 28.08.96
Requerimento no 872, de 1996, do Senador Coutinho Jorge, soliciWndo,
nos tennos regimentais, que a Hora do Expediente da sessão ordinária do dia
31/10/96, seja destinada a homenagear os 3.000 anos da cidade de Jerusal<im IsraeL

Sessão: 29.08.96
Requerimento n° 885, de 1996, do Senador José Roberto Arruda, solticitàndo, nos termos regimentais, a inserção em ata de um voto de profundo f~.!l>ar
pelo falecimento da atriz Dulcina de Morais, criadora da Fundação Brasileira de
Teatro.
Sessão: 29.08.96
, SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDEJ&lAL
(1 o a 31 de agosto de 1996)
Matérias aprovadas:
Projetes aprovados e enviados à sanção ......................•..........·-··-··············-··-······· .... 10
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Projetos aprovados e enviacl.os à promulgação .........••••..•.......•••..•••................................. 26
·• Acordos intemadonais .................................................- ......................;.... 3
Concessões de rádio e TV ································-·-···················-············15
Operações de <.;rédito ................................••.....•.....••.•....•.•••..........•.............5
Assuntos administrativos .......•....................•;....- .....•••.................••..........•2
Suspensão de execução de lei ......................•....•,...................,.............- ... 1

•
••
•
"

ProjetiJs aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ......., ....................................... 16
·• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário ................................................. 14
•• Projeto de Lei apreciado nas romissões, em decisão terminativa ..•.•••..••••.2

-----52

Total de matérias aprovadas-------------·

Matéria'> enviadas ao'arquivo:

ru.. -

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

. . .:

· 'tadas e en~
"'minhadas ao Arqwvo
· (A- 254 RISF)
' reJei
M aténas.
':

' .

l

.

2

. ;

''

.

.<•.:
declaradas
. di das
. h d
.
3
Ma•ozuas
preju ca
e encamm
a as ao arqwvo ·····~····:·······························

' '

...

Maté!rias retiradas pelo autor ••......••••...•••........•..•.•.•..••••....•....•. ,., •.....•..•...•........••.•.•...•..••... 3

Total! <ile matérias enviadas ao arquivo-----------.:-------··-8
,

.

..

.

..

>

'

•

~·

.

'

SilllvlARIO DAS MATERIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
~
(15 de fevereiro a 31 de agosto de 1996)
Matiorlas aprovadas:
Projetos aprovados e enviados à sanção·······································'·······························"· 37

Projet~os aprovados e enviados à promulgação.•....:.••••.~···················-·-··········-········-··151
• · Acordos intemacionais•...;........................................................................ 32
• . Concessões de rádio e TV .....•.............,................................................:....57
· • Operações de crédito .......•.••••,..............................................................:••.54
•· Assuntos administrativos ........•.••.•••.•••........•.:•..•••.•.••••....•..•..........~•..••.•..•••3
• Propostas-de Emenda à Constituição ...................................................;•••••3
• Suspensão de execução de Lei ..•...•.~.......................................................... 2

Proj~J·S aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ··········-················'··········:....... 66
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário ·········-················:···················.49
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa ..••••.. I6
•· Proposta de Emenda à Constituição...........•.•••••••••.•.._ .............................. I
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Mensagens relativas a escolha de Autoridades ························-··~···········-················ ..... 20
Mensagens relativas a escolha de Chefes.de Missões. Diplomáticas.........•....•••.............. 23
Recurso aprovado .••.......•·-··································································'-······-·········-······ I
Total de matérias aprovadas------------:-·

·----298

Matérias enviadas ao arquivo:
Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ......;..............................................- ....... 25
• Matérias rejeitadai;·peJo Plenário ....•............•,..........._....................•..........9
• Projetas de Lei arquivados (art. 254 do Regmrento Interno) ..........•..........5
• Projetas de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa. .......• l i
Matérias declaradas prejudicadas e erocaminhadas ao arquivo ...................... ~.........~ ...... 13
.

:

'

.

---

Matérias retiradas pelo autor.........•.•.......:........................................................-·-····-- 18
Total de matérias enviadas ao arquivo·---------··------56

CORRESPONDtNC1AEXPEDIDAPELA
.SECRETARIA-GERAL DA MESA

SF 1.203/96

Presidente do Tribunal Encaminha requerimento da
do Contas da União
Comissão de Assuntos Económicos solicitando auditoria
junto ao Banco Central e a
Secretaria do Tesouro, acerca
da aplicação das reservas
cambiais brasileiras.

SF 1.247/96

Presidente da Câmara Presta informações solicitadas
dos Deputados
para esclarecer questão de
ordem do Deputado José Genoíno.

SF 1.261/96

Embaixador do Paraguai

Encaminha correspondência
da Comissão de Assuntos
Económicos para o Presidente
da República do Paraguai.
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Presidente do Banco Encaminha autógrafo da ReCentral do Brasil
solução n• 64, de 1996.

SF 1168 A 1178/96 Líderes do PPS, PSL,
PSB, PT, PTB, PPB,
PFL, PSDB, PMDB,
PDT, e do Governo

Encaminhando sugestão de
agenda das sessões do Senado
Federal para os meses de
agosto e setembro de 1996.

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

da CD

Presidcmte da CD

Comunica a publicação no Diário do Congresso
16 do corrente mês, e em avulsos, do Parecer n• 16, de 1996-CN,
da CMPOPF, concluindo pela apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo n• 77, de 1996, que'"aprova as Contas do Presidente
da República, relativas ao exercício financeiro de 1994".
.-.. '
\
que
na'
Federal, reali?1!da dia 30..08-96, às 'nove horas, as Mensagens n°s
401, de 1996-CN, que encaminha o PL n• 6, de 1996-CN; 402, de
I 996-CN, que enCaminha o · PL n° 7, .de 1996-CN; e 403, de
1996-CN que encaminha o PL n• 8, de 1991?-CN, e que serão
despachadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização.

. --------'L-,..--,---....l------=-------------'

~~TEEnriccaminhando
SGM

Paes dos Reys Diretor-Exêciiíívo '
doPRODASEN

fita
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçluüemo,
contendo a base de dados do PL 8/96-CN, que "estima a Re~eita.
e fixa a Despesa da União para o exercício flnaDceiro de 1997".
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LISTA no 004

de 30 de agosto de 1996

Correspondências recebida e respondida pelo Senhor Presidente do
Senado Federal.

Diversos:
"do Sr. José Pelegrini - SP; Favorável ao fim do mdnopólio Estatal, Resseguro;
- do SNTPV- RJ; solicitando manter a aposentadoria especial;
-da ACCE- SP; contrária a aprovação do PL 105/94;
.. ··ç
- da Associação Médica- sP; contrária a aprovação do PL 4.425/94;
.: ..·
- da INFRAERO - BSB - DF; manifestando pesar pelo falecimento do Ex-Senador
Nelson Carneiro;
·
.\
- do Instituto dos Advogados Brasileiros-~ RJ; encaminhando relatório versando sobre
"Reforma Agrária e Justiça no Campo";
- da Câmara Municipal de Uru- SP; contrária a modificação da Seguridade Social;
- do Governador Almir Gabriel - PA; manifestando voto• de pesar pelo falecimento do
Sen. Nelson Carneiro;
·
·
·
-da OAB .. BSB -DF; manifestando pesar pelo falecimento do Sen. Net!son Carneiro;'
- TCE - BA; apresenta votos de pesar pelo falecimento do Ex-Sen. Nelson Carnt:iro; ;
- do UNAFíSCO SINDICAL - SP; solicitando a regulamentação da CF 88;
- do Sr. José Rocha -PR; Favorável a Reforma Fiscal e Tributária;
- da Associação Comercial e Industrial de Ajuricaba - · RS; Favorável a Reforma
·
Tributária;
- do Sr. Arnaldo R. Medina- MT; solicitando aprovação do PL no 4.555/94;
- da Associação Médica do Paraná - PR; solicitando aprovação do PL 4.555/94;
-da Prefeitura Municipal de Penápolis- SP; favorável a reeleição presidencial;
. -da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista~ SP; solicitando reeleição já;
- do Sr. Romildo de Britto Ferreira - BSB - DF; favorável a aprovação do
Projeto 248/95;
- do SINDERT- CE; apresentando proposta para a Reforma Administrativa;
- da Câmara dos Deputados - BSB - DF; solicitando inclusão na Ordem do Dia
do PL 209/91;
- da Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul - RS; encaminhando
sugestão de Alteração de Custeio da Previdência Social;
-do Hospital Regional de Hans - SC; solicitando aprovação do PL 29/95;
- da Assembléia Legislativa - SP; solicitando não seja aprovada a fusão do IPI, ICMS e
do ISS;
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- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; solicitando a manutenção da
Previdênr.:ia Social Pública e dos direitos adquiridos;
- da Prefeitura Municip:al - MT; solicitando que seja incluído na reforma fiscal, a
transfor:mação do ITR, em imposto municipal;
- da Procuradoria e Asse:ssoria - ES; encaminhando sugestão para modificação de parte
da Emenda da Reforma Administrativa;
- da Câmara Municipal de Cáceres - MT; solicitando que seja reavaliado o projeto
vetado da ALC;
- da Assembléia Legisia.tiva - SP; solicitando a manutenção da vinculação orçamentária
def;tinada aos Municípios;
-da Câmara Municipal de Santa Bárbara - SP; contrária a manutenção do IPC;
- da Câmara Munici!Pal de Araçuaí - MG; solicitando oferecer a todos comerciantes
<}'Ue exercem a profissão de taxistas, oportunidade·de adquirir seu veículo com mais
f:acilidade;
- da Câmara Munic:ipal de Ananindeua - PA; solicitando que rejeitem a proposta
govemamentl'J que põe fim à estabilidade dos funcionários públicos;
- Sind. dos Adm. do Município de Campinas'- SP; solicitando manutenção dos direitos
adquiridos;
- do Sr. S.ilas Gomes de Aguiar - MT; solicitando manter. a aposentadoria por
contribuiçào;
- do Sr. Airton Rios- Ex-Parlamentar; solicitando manter o IPC;
- da Câmara Municipal de Santos - SP; solicitando manter os direitos dos servidores
públicos;
da - ASSELBAJMG; solicitando seja mantido os direitos dos servidores públicos;
- do Sr. Sylvio Luiz Neto Caldeira - SP; solicitando seja mantido os direitos dos
·
funcionários públicos;
- da S:r" Maria de Lourdes Guimarães - RJ; solicitando seja mantido os direitos dos
funcionários. públicos;
-do Sr. Claudionor Rocha- DF; manifestação contrária a reforma da Previdência;
- Câmara Municipal de Bastos - SP; solicitando unta legislação mais •ágorosa em casos
de seqüestros;
.
- Sind. dos Prod. Rurais d(! Manhumirim - MG; propondo criação de um órgão para a
execução da política cafeeira;
; do Sr. Aimar Baptista da. Silva - SP; apresentando repúdio ao projeto Sivam;
- do Sr. Jeronimo Auguslto Gomes Alves - DF; solicitando manter a aposentadoria dos
juízes;
··
·
·
- da Prefeitura Municipal. de Barra do Guaria -RS; solicitando reeleição presidencial;
- da Sr' Salua - Linhares - ES; solicitando mudar a aposentadoria dos parlamentares;
- da Câmara Municipal de Arroio Trinta - SC; comunicando a escolha de sua Mesa
·
Diretora;
- da Sr" Cecilia Soares ·• SP; Solicitando manter os direitos dos trabalhadores;
- ck. Senhora Lucimair Rocha de Castro - SP; solicitando manter os direito:; dos
trabalhadores;

00788

ANAIS DO SENADO FEDÉRAL

Agosto de 1996

- do Senhor José R. Palaios - MG; solicitando que o Congresso não aprove nenhuma
lei contra os idosos;
- do Sx:, Manoel Antôcio da Silva- AL; contrário a aprovação do projeto Sivam.
Manifestações referente a Reforma Constitucional:
- da Prefeitura Municipal de Caceres - MT;
- do Senhor José Benedito Vaz - SP;
- da Prefeitura Municipal das Correntes;
- da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA;
-do Senhor Ruy Valois- MA;
- da Prefeitura Municipal - MG;
- da Sr' Sônia Ferreira Costa - MG;
-- do Sr. Abel Barbosa Guimarães - GO;
- do Sr. Paulo Afonso Ferreira Bueno - SP;
- da prefeitura Municipal de Aparecida- SP;
- da Câmara Municipal de Sobral - CE;
- do. Sr. Claudio André Loudero - RS; e
- da Prefeitura Municipal de Cândido Mota - SP.
Manifes~ações

referente à reforma da Previdência:

-do Sr. Jorge Saraiva Castro- Contagem- MG;
- da Câmara Municipal de São Bmja - RS;
- do Centro de direitos humanos de Itacoatiara- AM;
- da Universidade Estadual de Campinas - SP; e
- da Câmara Municipal de Itatiba - SP.
Manifetações referente a criação da CPI dos Bancos:
-do Sr. Hélio Nascimento de Oliveira- RJ;
-do Sr. Augusto Lopes da Silva- RJ;
- da Câmara Municipal de Santo André - SP;
-do Sr. Cunha Lima- RJ;
- do Sr. Gilberto Louzada -Brasília - DF;
- da Câmara Municipal de Fortaleza- CE;
-do Sr. Paúlo de Oliveira Nunes- RJ;
- da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS;
- do Sr. Orlando Lniz de Oliveira - MG;
- da Câmara Municipal de Trindade - GO;
- do Sr. Hugo Borghi - SP;
.
- do Sr. Sonival Bras A Silva - SP;
- da Sr' Cleide Albuquerque - PB;
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-da Sr' Josephina Mendes- RJ;
- FENAE - BSB - DF;
-do Sr. Fernando Gageiro- RS;
-do Clube de Engenharia de Pernambuco - PE;
-do Sr. Geraldo M Costa- RJ;
-do Sr. José Antonio Araújo Gomes- RJ;
- da Sr. Regina Consetio Cordeiro - PR;
- do Sr. João Batista Almeida - MG;
- do Sr. Jorge Damas Neto - PR;
- da Câmara Municipal de Vitória - ES;
- da Câmara Municipal de Jaru - RO;
-da Sr' Maria Berenice Vaz Tartuci- RJ;
-de Talmai Zanini- PR;
.
- da Sr' Ruth Pires da Luz Pastor - RJ;
-do Sr. José Dande- MG;
-do Sr. Abimael Ribeiro de Arapjo - RO;
- da Assembléia Legislativa de Salvador- BA;
- da Sr' Vilma Soleiro - RJ;
- da Sr' Nair Santos de Oliveira - RJ;
- do Sr. Marcos S. Campos - SP;
-do Sr. Clodoaldo Marinho- RJ;
- da Assembléia Legislativa de Santa Catarina - SC;
-do Sr. Legorio de Mattos- RJ;
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP;
- da Câmara Municipal de Americana - SP;
-do Senhor Paulo José de Oliveira- SC;
- da Câmara Municipal de Batatais - SP;
- da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul - SP; .
- da Câmara Municipal de Cravinhos - SP; e
-da Câmara Municipal de Caraguatatuba- SP.
Manifestações referente ao Veto do Presidente ao PLC n• 29/95:
- do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí - PI;
- da Senhora Adriana E. Hollman - RS;
. -da Senhora Celma da Silva Rufino- RJ;
-do Hospital Infantil Joana de Gusmão - SC;
-do Hospital dos Servidores do Estado- RJ;
- da UTI Pediátrica- Hosp. de Clínicas de Porto Alegre- RS;
- da Senhora Lisane M. G. de Lima- RS;
- da Sr' Maria Balensiefer - RS;
-'da Sr' Grerimar da Silva - RS;
-da Sr' Elaine T. Kvauzuk- RS;
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daS~ Rejane Olczwski- RS;
da S~ Maureliz da Silva - RS;
_ - daS~ Valéria S. Filikoski - RS;
-daS~ Clarisse Koetz- RS;
- do Conselho Regional de Enfermagem - Belém - PA;
- do Sr. Paulo Roberto Abiuzzi - SP;
- do Conselho Regional de Enfermagem de Goiânia- GO;
- do Conselho Regional de Enfermagem de Porto Alegre - RS;
- do Hospital Universitário Antonio Pedro - Rio de Janeiro - RJ;
- do Conselho Regional de Enfermagem - PB;
- do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - PR;
- do Sr. Kerin Lohmann Braganholo - PR;
- da S~ Simone ltibere - PR;
- do Conselho Regioital de Enfermagem de Aracaju - SE; e
- da S~ Maria Edutania Slroski Castro - PR.

-

~

Manifestações referente à reeleição presidencial:
- da Prefeitura Municipal de Córrego Danta- MG;
- da Prefeitura Municipal de Santo Augusto - RS;
-do Sr. Raul Silveira Bueno Junior- Pirapora do Bom Jesus - SP;
-do Sr. Gilson Brandão- Monte Carmelo- MG;
-da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras - RJ;
-do Dr. Sarkis Tellian- Mairiporão- SP;
- da Prefeitura Municipal de Taguai- SP;
- da Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP;
-da Prefeitura Municipal de Santa Fé- PR;
- qa Prefeitura Municipal de Nova Esperança- PR;
- da Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE;
- da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul - RS; e
- da Prefeitura Municipal de Cabo - PE.
Manifestações referente à extinção dos Juízes Classistas:
- da Cãmara Municipal de São José dos Campos - SP;
-do Sind. dos Empregados de Edificios de Niterói- RJ.
Manifestações referente à extinção do IPC:
-do Sr. Elfride Meyer- Santo André- SP;
-da Cãmara Municipal de Valinhos- SP;
-da Cãmara Municipal de São José do Rio Preto- SP;
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-da Câmara Mwricipal de Leme- SP;
- da Câmara Mwricipal de Quixadá - CE;
-da A:;sociação das Câmaras de Vereadores da Comarca de Casca- RS;
- da Câmara Mwricipal de Andradina - SP;
- da Câmara Mwricipal de São José dos Campos - SP;
-da Câmara Mwricipal de Belém- PA;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará - CE;
- da Câmara Mwricipal de Humaitá- RS;
-da Câmara Mwricipal de Taboão da Serra- SP; e
- da Câmara Mwricipal de Santo Ângelo - RS.
Manifestações referente ao PLC 29/95:

- da Sr" Cerice O. A. França- Poá - RS;
.
- da Sr" Marlene Natividade Soares de Oliveira- Belo Horizonte - MG;
- do Sind. dos Empregados em Estabelecizn.entos de Serviços de Saúde de Teresópolis
e T.rês Rios - RJ.
·

Manife~tações

referente a PEC 33:

- da Unafisco - Belo Horizonte - MG;
-da Câinara Municipal de São José do Rio Preto- SP.

Manifestações referente à manutenção do SESC:

- da Sr" Zélia M" Miranda Cândida - Belo Horizonte - MG;
- da Sr" Solange Ribeiro Neves - Araxá- MG;
·
- da Sr" Sonia Maria Ribeiro - Araxá - MG;
- da Sr" Jane Bertolini - Belo Horizonte - MG;
- da Sr" Maria Isabel Viana Machado - Belo Horizonte - MG;
-da Sr" Waldete Menezes- Belo Horizonte - MG;
-do Sr. Marcelo Oliveira Rangel- São João da Barra- RJ;
- do Sr. João Batista Viana- Belo Horizonte- MG;
- do Sr. David Mendes de Faria- Araxá- MG;
- da Sr" Arlene Campos - Araxá- MG;
- do Sr. João Ferreira Lima- Januária- MG;
- da Câmara Mwricipal de Januária - MG;
-da Associação Comercial de Januária- MG; e
-'dos Servidores Públicos Mwricipais deJanuária- MG.
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