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pelo falecunenlo do u-Depulado e es4Jvemador do
Esaldo ele Seqppe, Gen D.Jenal Tavll'CS de QueimE,
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Supervislo do Mm1atáJo da Fumda -. c:s&hto apecuü
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la que -.za o Pader Eucuavo a abnr ao Orçamento
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PEC ri' 33196 tri' 33/95, oa on-

grml. de uuCillbva do l'laJdente Fomando Hoonque,
que mochfica o SJSiellla de prevulénaa SOCial, eslabeloce

normas de lnlns•çlo. que nmna em conJunto com a
PECri' 14196
CARLOS BEZERRA
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Esllldo do Mato Grosso
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Dlscunndo o PR ri' 89/97 - Conusslo de Assun100 Econ6JDJCos. que autonaa a Umio a contr.11ar opeRção de c:rtdJto ex1e1110 Junto ao Banco lnlemac:oonal para
RoconsttuÇio e DesenvoiVJmonto - BlRD. no valor
oqwvalenle a an! oovonta IIIIIMes de d6laros none-amenc:anos, desnnada a fillanc:Jar pomalmente o Pro.Jeto Piloto de AliVIO 1 Po1m:za e Reforma AgdnL
CoOSJdenções sobre fundo msnmido pela Companlua Vale do Roo Doce em favor dos murucipoos que
compilem sua lin:a de &lllaÇiio.
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suspender a tr.IOSmosslo da 1V Senado
Cnbca a PIOSJdêncoa do Senado Federal por haver
ontcrromp.OO a tr.lnSmosslo da 39' Reunrlo da CPI dns
Tírulos Plibhcos pela1V Senado
Posoaona-se quanro l polémoca IIUSCIIada pela CPI
dos Tltulos Plíbhcos Aparte ao Son Jader Barbalho
ÉLCIO ALVARES
Parlbemza o Seoadar lleiiJ Vens e demaos membJos
da Cornrsslo de Conslltucçlo. Jusbça • Cldadarua • o Senador Anlllmo c:.tos MagaJbles pelos IJabaJhos alo noabzados
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Aparte ao Son OeraJdo Melo
.. .... _ .. . . ..
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aos ollnmos doas de sesslo da CPJ dos Tílulos Pdbhcos
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pelo Desenvolvomenlo do Comodor Ceotro-Lesle ....
lndopa-se com a extmçlo do SOJIWiáno Se7e
Dias da Semaaa Aparte ao Sen. Pedro Somou ..
Encanunhando a YO!aÇilo do PR nl 90197
GERALDO MELO
Complemon!a esc:larec:unentos sobJ< a CPI dns
Precal6nos
Pres!a esclarecomon100 por atitudes tomadas por
S. Ex• na CPI dos ~Jónos
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Profeoe noc:uno verbal à Comosslo de Consnllloção. JUSIJça e Clcladarua. por oDiennt!cho da Mesa. mauvamonte l deaslo tomada por S &.•. na quabdade de
PJ<SJdente em exen:t'ao. em reumlo da CPI dos Preca!6nos, ...aJJzada Do cba 22-7-97
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GILBERTO MIRANDA
Requenrnenco n• 516197. de tr.lnSCnçlo, no
Diário do SeDado Federal. do anogo onbmlado "A
No>a Cooperaçlo enm: Brasil e Ponugal", publicado
no Jornal Folha de S.Paalo de 20-7-97, de autona de
Ano.fonoo Guterres, Pnmeuo-Moms110 de Portugal ..
Sobata urgênCia para a J<fonna da Ptevtdeac:oa .
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GUR.HERME PALMEIRA
Requen!IIODto nl '18197. de l!ll'onnaçlo, ao Morusao dos Transporres som obras de
de esl!'adas e !OdoYII5 que CIIIZUII o Estado de Alagoas • ..
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Dias da Semaaa Aparte ao Son. Pedro S1mon.
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Consu1craçilcs IIOim: ldat6no final da CPI dos
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pelo Incra ...... delimr .. passlvds de eles JliipllllçiD para. Relixma A1P*iL
RequeriiiiCIIIO ... 524/97, de mformaçlo, ao MI·
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Ata da 15! Sessão não Deliberativa
em 21 de julho de 1997
~
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Sessão Legislativa Extraordinária da

Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo
PMDB

(Inicia-se a sessão às 14h30min.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre
a mesa ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.

PSDB
OsmarDias

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
PPB
Leomar Quintanilha

Epitãcio Cafeteira

OF/GAB/1/Nº 595

DEPUTADOS

Brasília, 9 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado De Velasco, para integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 1.575-1, de 3
de julho de 1997, em substituição ao Deputado Oscar Andrade.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSLJPRONA.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.578-1, adotada
em 17 de julho de 1997 e publicada no dia 18 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a administração do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, sobre a transferência e a transformação de suas ações,
e dá outras providências".De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do
art. 22 da Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Bernardo Cabral
Romero Jucá

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

É lido o seguinte:

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Carlos Patrocínio
Gilberto Miranda

Suplentes

Titulares
PFL

Lima Netto
Ney Lopes

José Mendonça Bezerra
Aroldo Cedraz

Bloco (PMDBTPSD/PSUPAONA)
Marçal Filho
Lídia Quinan

José Luiz Clerot
Saraiva Felipe
PSDB

Arnaldo Madeira

Marconi Periiio

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Aido Arantes

José Machado
PMN

Basco França
-De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
--oia2l=7=-97=-designaÇão aa-c-omrssão-Misfa
Dia 22-7-97- instalação da Comissão Mista
Até 23-7-97- prazo para recebimê'hto de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 12 -8-97- prazo final da Comissão Mista
Até 16-8-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Há oradores inscritos.
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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, desejo na
tarde de hoje analisar um dos mais graves problemas sociais de nosso tempo, problema não apenas
brasileiro, mas de muitos países do mundo, independentemente do nível de desenvolvimento sócioeconómico: a habitação.
Moradia adequada para todos e desenvolvimento sustentado dos assentamentos humanos são
.os compromissos básicos assumidos pelo Brasil ao
participar da Segunda Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos - Habitat li, realizada em Istambul, na Turquia, em 1996.
A adoção desses princípios diretores de nossa
política habitacional significa que devemos optar por
um curso de ação moderno, democrático e avançado do ponto de vista económico social: significa melhores condições de habitabilidade, de salubridade,
de espaço, de segurança, de privacidade, de durabilidade, de iluminação, de ventilação, abastecimento
de água, esgotos sanitários, condições ambiêiltaiS,
proximidade de locais de trabalho, oferta de equipamentos e serviços urbanos.
Isso também significa abandonarmos o conceito restrito de moradia, em que se enfatiza principalmente a edificação e adotarmos o conceito mais ampio e abrangente de habitabilidade ou de habitat, incorporando as diretrizes de uma política habitacional
moderna em relação aos problemas urbanos e habitacionais, dentro de uma concepção integral dos fenômenos urbanos, substituindo-se ações específicas
e atomizadas por estratégias de ação integradas e
sistematizadas.
Isso significa a inclusão do direito à moradia no
conjunto de direitos e garantias de cada cidadão
como importante direito social.
Em consonância com os princípios que nortearam a Segunda Conferência Mundial das Nações
Unidas sobre os Assentamentos Humanos, o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem adotando
importantes medidas no campo habitacional, para
que o Brasil não apenas atinja aqueles objetivos indicados na Habitat 11, mas adote, simultaneamente,
outros caminhos que complementem, consolidem e
aperfeiçoem as condições de habitação da população brasileira, principalmente em relação às pes-~
soas, grupos sociais e regiõeS ecorlõmTcamente
mais frágeis.

A nova política habitacional brasileira prevê
uma maior cooperação com a iniciativa privada, fornecendo condições jurídico-institucionais para ampliar o investimento privado no setor imobiliário, promovendo a descentralização administrativa e instituindo um novo padrão de participação do setor público, sem descurar a preocupação com ocupação
terrifóriãl .orâenada, com o meio ambiente, com o
planejamento regional e urbano.
-Não podemos perder de vista o grave problema representado por mais de 17 milhões de pessoas
que vivem em domicílios que não dispõem de rede
de esgotos sanitários, assim como o grande número
de fammas pobres, assentadas em áreas inadequa-das, como mangues, encostas e outras áreas de
elevado risco.
As invasões de prédios urbanos, decorrência
da insuficiência de oferta de moradias adequadas
para as classes de menor renda no Brasil, não podem ser apoiadas nem estimuladas, pois representam.a negação do estado de direito. Isso não significa que se deixe de reconhecer a existência do
grave problema habitacional e a necessidade de ur_gência na sua solução, principalmente em relação a
situações especiais, como as de mulheres chefes de
família e únicas detentoras de renda para o sustento_
seu e da família, com muitos filhos nível de renda
abaixo da linha de pobreza.
O Brasil passou por diversas etapas na tentativa de solução do grave problema chamado déficit
habitacional: o antigo Sistema Financeiro de Habitação, que se exauriu no início da década de 80,
tentou encontrar uma solução, tendo como fontes
de financiamento os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, os depósitos das cadernetas de poupança e as letras imobiliárias. Apesar
- denã_Q ter _çgpse_guidõ. solucionar o problema, conseguiu reduzir a tel}dênciade "Crescimento do déficit habitacional brasileiro,_ finançiando _cerca de
400 mil unidades habitacionais novas, ~nualrnente,
durante a aecadade-70.
A chamada "década perdida", a de 80, representou, igualmente, período nega_!LY9 P.ª@() problema habitacional brasileiro, com exceção do ano de
1980, quando atingimos um recorde de construção
de unidades habitacionais..
O antigo Banco Nacional de Habitação (BNH)
representou um dos mais importantes pilares da política habitacional dos anos 6Q e 70, até sua extinção, na década de 80, por absoluta impossibilidade
çf_ª~manutenção_d_o_s.is.!§[l).a deficitário e çom .QL<!ve.s
problemas financeiros e ad171inistrativos.
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Julgo que teria sido mais prudente reformular
do que extinguir o BNH. Posteriormente, verificou-se
que esta não foi uma boa decisão para o sistema de
habitação do Brasil.
Poderíamos apontar a inflação como a principal causa de deterioração do sistema, pois o tremendo desalinhamento de preços e salários, decorrente
de um processo de inflação crónica acelerada, provocou insuportável índice de inadimplência do sistema, desequilibrou o conjunto de elementos componentes daquele sistema e impediu os assalariados
de honrarem seus compromissos com a prestação
da casa própria.
A disparidade de crescimento dos preços e dos
salários, quer dizer, dos custos e dos rendimentos,
tornou impossível ao brasileiro honrar os compromissos com as prestações da casa própria adquirida
pelo Sistema Financeiro da Habitação.
Os enormes subsídios concedidos pelo Governo Federal ao antigo Sistema Financeiro de Habitação contribuíram para o agravamento do déficit público, sem impedir a falência do sistema, que passou
a se constituir numa espécie de operação sorvedouro de recursos públicos.
O tremendo desequilíbrio macroeconõmico que
a economia brasileira então experimentava não possibilitou a manutenção daquele sistema habitacional.
Os planos de equivalência salarial foram incapazes de assegurar a higidez económica do sistema,
principalmente em decorrência do grave desequilíbrio financeiro, ainda hoje existente, do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Além dos efeitos negativos do processo inflacionário, a má administração dos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também
contribuiu para a falência do antigo sistema habitacional brasileiro.
Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, desde o
esgotamento do modelo instituído na década de 60,
que culminou com o fechamento do antigo Banco Nacional da Habitação, o Brasil não mais contou com um
sistema adequado de financiamento habitacional.
É bastante verificarmos que, com um défiCit habitacional estimado em 14 milhões de unidades habitacionais, no período de 1993 a 1995, o Brasil financiou
apenas 165 mil novas moradias, o que é totalmente incompatível com a demanda reprimida, com o tamanho
e a complexidade da economia brasileira e com a
magnitude do Produto Interno Bruto nacional.
É impossível compatibilizar oferta e demanda
de moradias se o Brasil mantiver esse mesmo padrão de oferta de moradias nos próximos anos.

Não podemos apoiar invasões de terras nem invasões de prédios urbanos - reconhecendo que esse
é um legítimo mecanismo pelo qual populações e setores prejudicados manifestam seu descontentamento
com essas políticas territoriais urbanas e rurais -, mas,
se o Brasil continuar nesse mesmo nível de oferta de
moradias, não temos dúvida de que não apenas a situação social se agravará tremendamente, também se
repetirão as invasões de prédios urbanos.
A implantação do Plano Real, a redução drástica dos níveis inflacionários e a po_ssibiiidadede Qcidadão administrar o orçamento familiar já nos permitem adotar um novo modelo de financiamento imobiliário, pois as pré-condições e as bases de sustentação desse novo modelo já estão estabelecidas pelo
Governo Federal.
A partir daí, _é_po§§Ível e~ta!:le!eçerrnos_um modelo que não repita os erros do antigo BNH e que permita o aumento da oferta de moradias por preços reduzidos e condições de financiamento adequadas ao nível de renda das diversas camadas da população.
Não _podemo~ perder de vista que o desE!nvolvimento urbano é um componente importante do desenvolvimento económico e social.
É preciso destacar a importância do Piano de
Trabalho da Secretaria de Política Urbana, do Ministério do Planejamento e Orçamento, que tem por objetivo atingir uma ampla reestruturação institucional
na política urbana e nas políticas setoriais de habitação e saneamento.
Diversas mudanças já estão sendo concretizadas, como o resgate da competência da esfera federal, com prioridade para as ações normativas, de
cooperação técnica e de financiamento, objetivando
a redução das desigualdades sociais, a descentralização administrativa, a integração dos diversos níveis governamentais e a articulação da ação pública
com o setor privado e a sociedade civil.
Importantes avanços já ocorreram na área da
política habitacional: a retomada do fluxo de financiamentos, a descentralização da a!Qcação dos recursos do FGTS e a concessão -de tratamento prioritário para as populações de baixa renda.
O Prograrmu:!e_lnves_timentos da Secretaria de
Política Urbana prevê a aplicação de cerca de R$4,5
bilhões, provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Desenvolvimento So-cial, do Orçamento Geral da União e de fontes
de financiamento externas: Banco Mundjal e Sanco
lnteramericano de Desenvolvimento (BID).
Esse conjunto de recursos financeiros poderá
propiciar a oferta adicional de mais de SOO mil unidc;-
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des habitacionais novas e gerar aproximadamente
620 mil empregos diretos, beneficiando mais de 2,5
milhões de famílias.
Um dos mais importantes programas, por seu
forte conteúdo social, é o denominado Habitar-Brasil,
que tem como objetivo melhorar as condições habitacionais e de qualidade de vida das famílias com
até três salários mínimos de renda familiar mensal e
que vivem em áreas degradadas, insalubres, de alto
risco e impróprias-para moradia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a concretização de programas importantes na área habitacional - destacando-se Habitar-Brasil, Pró-Moradia,
Programa Carta de Crédito Individual, Programa
Carta de Crédito Associativo e Programa de Apoio à
Produção de Habitações - significa que o Brasil está
efetivamente comprometido com todas as diretrizes,
princípios e filosofias de ação estabelecidos na Segunda Conferência Mundial das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (Habitat 11).
Desejo, nesse momento, expressar meu apoie
ao Plano de Trabalho da Secretaria de Política Urba
na do Ministério do Planejamento, principalmente nc
que se relaciona com a solução do problema habita
cional da população de menor renda. Tenho convie·
ção de que o Presidente Fernando Henrique Cardo·
so adotará todas as providências no sentido de concretizar a nova política habitacional brasileira, reali·
zando projetes de grande relevância para a geração
de empregos, para nosso crescimento ecoriôrruco,
para a solução do problema da moradia e para a di·
minuição do nosso déficit habitacional.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a
palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os bancos privados são instituições que buscam auferir lucro como
qualquer outra empresa capitalista. Não deixam,
contudo, de ter relevante função social. Cabe-lhes
prover os meios para que outras empresã~:q:Jródu.:
zam, gerem bens e prestem se:•.::,:".>E', ,.,_:.•men:,:o:-·"10 a·
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riqueza do País. Se o capital não se destina à produção, se não serve para aumentar o número de bens
produzidos e de empregos, melhorando a qualidade
de vida da população, há, sem dúvida, um grave
desvirtuamento.
Complementando as palavras do nobre Senador Lúcio Alcântara, exatamente o sistema financeiro
tem de buscar o lado social e não deixar a cargo somE!nte dQ§. órg_ã.Qs ofiçia.is do Gov!l.rno, como o Bando Bra.Sil e a Caixa Económica Federal, o incentivo e o financiamento às atividades sociais.
Sr. Presidente, constatamos, no curso da História brasileira, que as instituições financeiras jamais
cumpriram plenamente a função de viabilizar o potencial produtivo de nossa economia. Houve, nas últimas três décadas, um desenvolvimento excepcional do sistema financeiro, sem que lhe correspondesse um significativo incremento na oferta de crédito aos setores produtivos do nosso País.
Vejamos, em linhas gerais, como isso ocorre.
Logo após o início do regime militar, há uma impor- tante reformulação do sistema financeiro, a qual já
vinha sendo discutida pelo Congresso Nacional e
pela sociedade havia algum tempo. Até então, esse
sistema se mostrava frágil, incapaz de contemplar a
demanda por crédito, deixando de acompanhar o
surto de desenvolvimento industrial que se processava desde o início dos anos 50. São criados o Conselho Monetário Nacional, com a função de formular
e coordenar as políticas monetárias e creditícia, e o
Banco Central, ao qual cabe executá-las.
O estabelecimento da correção monetária foi
consideradq conc!içª0 bá!!ica para possibilitar a expansão do ·crédito. A ofe-rta de crédito realmente se
ampliou, acompanhando a conjuntura internacional
favorável na qual havia excepcionais condições de liquidez e taxas de juros extremamente baixas.
Ao longo da segunda metade da década de 60
e da década seguinte, assistimos à consolidação da
atual estrutura do sistema bancário, que só começa
a entrar em crise nos dias de hoje, após o sucesso
do Plano Real. Podemos dizer que há duas tendências básicas que vão configurar o sistema: temos um
processo de concentração, com fusões e incorporações de bancos comerciais privados que resulta em
uma diminuição de quase dois terços no número
destes e no cr~~ç:im§DtO desproporcional dos maiores bancos. Assistimos também a um processo de
conglomeração, por meio do qual as instituições
bancárias passam a diversificar suas atividades financeiras - incluindo os vários segmentos dos mer·
cactos monetário e não-monetário e a participar ou
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até mesmo deter o controle acionário de empresas
de outras atividades.
Essas transformações concedem, sem dúvida,
maior eficiência e segurança ao sistema financeiro.
Por outro lado, o ritmo acelerado do crescimento
económico do País e as condições externas favoráveis, aos quais já nos referimos, vão concorrer para
que haja significativo aperte de crédito ao setor privado. Cabem, entretanto, algumas considerações:
grande parte do capital que financiou a iniciativa privada tinha sua origem no exterior, o que vai gerar
nosso gigantesco endividamento externo, _!19 mo-·
mente - final dos anos 70 - em que as taxas de juros, antes bastante camaradas, passam a crescer
desmesuradamente. Os altos níveis de liquidez e 2
clima de euforia do "milagre económico" fizeram com
que se concedessem empréstimos sem critérios
mais rigoroso!', fossem os recursos de origem nacional ou de origem externa, havendo, nesse último
caso, a freqüente intermediação dos bancos brasileiros. De um modo geral, os bancos privados não tiveram a preocupação de prionzar, ao conceder empréstimos, aquelas atividades económicas de maior
relevância para o crescimento nacional ou de maior
benefício para a sociedade brasileira.
É possível também detectar algumas tendências no comportamento dos bancos comerciais privados que vão se acentuar a partir do momento em
que a disponibilidade de crédito barato diminui: passa a haver maior seletividade na concessão de empréstimos, privilegiando-se grandes empresas e
clientes ·especiais; os bancos passam a direcionar
recursos próprios, bem como recursos captados de
terceiros para o financiamento das atividades de
conglomerado económico que eles mesmo lideravam e continuam a liderar; os bancos expandem sua
rede de agências no interior do País, visando sobretudo a captação de recursos monetários daquelas
comunidades, inclusive recursos obtidos por empréstimos junto a bancos oficiais.
Desse modo, Sr. Presidente, Sf.!s e Srs. Senadores, os bancos privados atuam cada vez mais no
sentido de favorecer as grandes empresas e regiões
mais desenvolvidas do nosso País, estimulando o
processo de concentração na economia nacional.
Essas tendências perversas do sistema financeiro são ampliadas quando a inflação começa a
atingir níveis bastante elevados no início dos anos
80. Mais do que isso, assistimos a um desvio sistemático em relação às funções sociais que os bancos
deveriam cumprir. Os recursos obtidos pelos bancos
deixam de financiar o setor produtivo. Os recursos
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obtidos pelos bancos em operações de crédito em
caem acentuadamente. O sistema bancário,
ainda assim, acumula lucros estupendos, lucros fabulosos. Com a inflação galopante, tomou-se muito
mais atraente paraªs instituições financeiras aplicarem o dinheiro nos títulos emitidos pelos Governos
dos Estados e da União. A elevada rentabilidade das
aplicações de curto prazo era garantida pelo poder
corrosivo da inflação. Girar a dívida do Governo: eis
a que se reduz a função primordial e principal do
banco nesse período - período, aliás, do qual apenas começamos a sair.
Na primeira metade dos anos 80. nota-se o estado de euforia do sistema financeiro, que se vem
expandindo em todas as direções: juntamente com
os lucros fantásticos, temos um aumento do número
de instituições financeiras, assim como de agências
bancárias; cresce também o nível de mão-de-obra
empregada no setor, o qual, de 1979 a 1985, aumentou 34%, alcançando um total de quase um milhão de trabalhadores.
Com a implantação do Plano Cruzado, em
1986, e a queda abrupta da inflação, o sistema financeiro é obrigado ª-.f<g€Jrajust~s. O _C:éii'Tlinho _escolhido foi o drástico corte dos gastos: agências bancárias foram fechadas, e cem mil empregados foram
demitidos em apenas um ano.
Já no final de 1986, retomam a inflação e todas
as facilidades para se obterem grandes lucros com
poucos_'ª-sforç_o!;, b~xº ri~co e_nenhuma vantagem
para os setores produtivos do nosso País~ Quando· o
Capital não se alia ao Trabalho e ao empreendimento, verdadeiros responsáveis pela geração de riquezas, temos apenas a transferência perversa de dinheiro de uma mão para outra. Assim, constatamos
em dezembro de 19SO que, para-cada cruzeiro aplicado_ em títulos públicos, havia sempre um cruzeiro
e cinqüenta centavos destinados ao crédito da atividade produtiva.
Em dézemoro- de 1992,-á relaÇão mudou radicalmente: para cada cruzeiro em títulos do Governo
havia um cruzeiro e cinqüenta centavos emprestados à atividade produtiva e aos conglomerados desse mesmo sistema financeiro.
_ Osempréstimos concedidos pelos bancos particulares foram principalmente os de curto prazo, em
detrimento dos financiamentos da atividade económica, como os destinados à compra de bens de capital ao p[àiltio.
Se houve, então, esforços do sistema bancário,
foram os voltados para tomar mais atraentes os depósitos monetários em uma economia com índices
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significativos de inflação diária. Os bancos investiram pesadamente em sofisticados equipamentos de
informática, interligando centros de processamento e
agências em todo o Brasil, o que viabilizou aplicações de curtíssimo prazo. Conforme artigo de Luiz Carlos Mendonça de Barros, atual Presidente do
BNDES, publicado na Folha de S.Paulo, em 17 de
agosto de 1994, "nenhum país do mundo, em nenhum momento da história humana, conseguiu girar
a moeda nacional a tanta velocidade. •
A automação dos serviços permitiu ao sistema
bancário manter a tendência de diminuir a mão-deobra empregada. Se a economfa do Pais, como um.
todo, começava muito mal a década de 90, o mesmo
não se podia dizer do estado de saúde das instituições financeiras. A participação do setor financeiro
no Prod~Jto Interno Bruto atingiu, em 1993, o inacreditável índice de 15,6%, enquanto a produção· de
todo o setor agropecuário representou, no mesmo
ano, 11,4% do PIB.
É nesse quadro que sobrevém o Plano Real,
produzindo substancial alteração nas condições em
que atuam as instituições financeiras. O fim da inflação representa um golpe violento contra toda uma filosofia que vinha orientando a atuação dos bancos.
Golpe ainda não mortal, pois, na medida em que os
juros se mantêm em patamares dos mais elevados,
o uso especulativo do c-apital continua sendo atraente. As empresas brasileiras, por sua vez, que fazem
esforços para se adaptar a uma economia mais
competitiva, ficam impossibilitadas de tomar empréstimos com tais taxas de retorno.
Os bancos comerciais vêm implementando
uma série de medidas para enfrentar a presente crise, que atinge uma concepção da atividade bancária
que durou pelo menos uma década e meia. O aumento das tarifas cobradas pelos serviços bancários
foi uma das soluções encontradas - mas, certamente, não terá ela futuro promissor. Com a entrada de
poderosos bancos estrangeiros no País, a competição vai necessariamente se acirrar, tomando mais
baratos os serviços oferecidos ao público.
As taxas de juros do mercado nacional vêm
caindo consistentemente desde o ano passado.
Continuam ainda muito altas, pois esse é considerado um ponto crucial da política monetária pela equipe econõmica, como fo1ma de atrair o capital externo. De qualquer modo, os juros já baixaram consideravelmente e esperamos todos que baixem ainda
mais. Numa economia estável, não podemos remUnerar o capital acima da capacidade de geração de
bens, riquezas e lucros.
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Este é um momento decisivo para os bancos
brasileiros, p()is, a partir de agora, deve ele voltar-se
para as atlvidades'bancárias clássicas de intermediação financeira. Terão de garantir financiamento às empresas, inclusive àif pequenas· e·· microempresas, ao
setor habitacional e a todas as atividades de nosso
País e contar com o retomo de juros razoáveis e democráticos, compatíveis com os padrões do mercado
intemacfonal. Já não há lugar para o lucro fácil, como
na época em que dinheiro brotava de dinheiro na calada da noite, a cada segundo, a cada minuto. O lucro,
agora, vai depender do volume da carteira de emprés-timos do banco e da sua correta aplicação.
Sr. Presidenfe~-sr>s-e Srs. Senadores, é certo
que os· bancos privados não são os únicos responsáveis pelo desvirtUamento das suas legítimas funçoes. Seeles fizeram e continuam fazendo o papel
-de vilão na fita, é Verdade que não foi escrito por
eles o roteiro da política econômica e financeira de
nosso País. Devemos ponderar, entretanto, que essas in~ituições nada procuraram fazer de substan-cial para que seus lucros astronómicos revertessem
-em benefício para a sociedade. Tampouco nada lhes
foi cobrado nesse sentido.
Se a propriedade deve ter uma função social,
como rez-a a Constituição, o que dizer do capital financeiro, ·qae ·rep-resenta o meio dos meios de proâuÇ"ão? Não podemos aceitar, sr-s e Srs. Senadoõl::s, portarm:r;-argumentos meramente técnicos para
justificar a ciranda financeira e o verdadeiro paraíso
da especulação ef!l que se transformou o Brasil.
A iniciativa privada em nosso País conta com
um crédito banc-ário que correspondê" a um terço do
PIB. Poucos países economicamente importantes,
como a Argentina, destinam, proporcionalmente, menos do que isso ao setor produtivo. O Chile empresta metade do seu PIB, os Estados Unidos emprestam 64%, quase duas vezes mais que o índice brasileiro. Na Alemanha, o crédito ultrapassa os 100% do
PIB e no Japão, ele chega a 186%.
Desviândo o eapital de sua função de financiar a
produção, condenamos a economia à estagnação.
Com o fim da inflaÇão, nos níveis em que a conhecemos durante mais- de uma década, temos condições
de construir um crescimento econômico em bases sólidas. As instituições bancárias brasileiras podem ter um
importante papel no sentido de viabilizar esse crescimento, desde que ultrapassem uma ótica excessivamente imediatista O Governo, por sua vez, deve criar
e garantir a continuidade de um ambiente econômico
em que a especulação não seja mais premiada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por permuta com o Senador Jonas Pinheiro. concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
A SR• EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o
sunto que nos traz à tribuna nesta tarde é a manchete do Correio Braziliense de hoje, sob o título: "Brasil é o Campeão Mundial de Prostituição Infantil". A
matéria, intitulada "Menores à Venda", apresenta dados colhidos pela Ecpat·ltália, organização internacional que alua em mais de 30 países na luta contra
a prostituição infantil, dizendo que o Brasil é o primeiro colocado em prostituição infantil.
Na úl)ima sexta-feira tivemos a oportunidade,
da tribuna desta Casa, ao mesmo tempo em que registrávamos a diligência feita pela CPI que trata do
trabalho infantil, realizada no Rio Grande do Sul, de
manifestar a nossa indi_gnação e conclamar esta
Casa e a sociedade brasileira a quebrarem o silêncio, a se indignar e buscar ações concretas para eliminar a exploração de crianças.
Mais uma vez estamos aqui trazendo dados.
Essa organização internacional mostra ao Brasil e
ao mundo que o nosso País é campeão mundial na
exploração da prostituição infantil e alerta que é praticada principalmente nas regiões Norte e Nordeste,
não querendo dizer com isso que esteja ausente nos
outros Estados e regiões brasileiras. Grande parte
dessas crianças são adolescentes vítimas do pomoturismo, que atrai sobretudo estrangeiros ao Brasil
com a finalidade específica de se valerem das nossas crianças, das nossas adolescentes, que, levadas pelo fome, pela miséria e pelo desemprego, vendem seus corpos. Segundo o jornal, estima-se que
70 mil italianos desembarcam em Fortaleza com
essa finalidade; também dá conta de que no Recife
e em Salvador crianças e adolescentes também são
alvos dos turistas sexuais oriundos da Itália, Alemanha, Holanda e Suíça.
Dentre as causas desta situação, organizações
nacionais e internacionais apontam, em primeiro lugar, a pobreza. No Brasil, cerca de 30 milhões de jovens vivem na faixa da pobreza absoluta, ou seja,
expostas ao risco constante da venda do corpo
como última forma de sobrevivência.
Em segundo lugar, as estruturas sócio-económicas desiguais e injustas. Nosso País ostenta o título de campeão mundial de concentração da renda,
causa maior da exclusão e da miséria da imensa
maioria do povo.
Em terceiro lugar, famílias desestruturadas e
pais violentos. Cerca de 20 mil denúncias de maus
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tratos à criança são registradas anualmente no Brasil, das quais 2.700 são situações de abuso sexual;
62% dos abusos sexuais acontecemõentrodãfamília, sendo as meninas as pnnc1pa1s vltlmãs---=-a3%
dos casos; pais e padrastos são os maiores agressores, respondendo por 50%- das ocõ'rtêricias.
Entre as causas que levam -à exploração e à
prostituição de menores, temos ainda a falta de educação de qualidade, a discriminação P<lr gênero, o comportamento sexual masculino Irresponsável, o consumismo crescente, o tráfico de crianças, as réâes -organizadas de crime e corrupção, o uso de drogas e, acima de tudo, a impunidade e o oesrespe1to àleg1slàÇão..
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a nossa
Constituição é clara, é precisa quando em seu art.
227 estabelece que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,_çom absoluta prioridade, o direito à vida,_à saúde,
à allme_nt_ação, à educação, ao laser, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-IQs a salvo de toda forma de neqliqência. discriminação, exploração, violência, crueldade e__opressão."
_ . O Código Penal, desde 5 de junho de 1996,
com a lei sancionada pelo Presidente da República,
estabelece uma pena geral para estupro de 6 a 1 O
anos, que será acrescida de 50%, respeitando a Lei
.dos Crimes Hediondos, quando a vítima for menor
de-Quatorze anos, alienada ou débil mental. Temos
ainda o Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado o ano passado pelo Presidente da República, que
propõe medidas como: alterações na legislação que
tipifica crime de exploração sexual infanto-juver•l,
estabelecendo penas para o explorador e o usuário;
a instituição de uma política nacional de estímulo à
adoção, principalmente por famílias brasileiras, de
crianças e adolescentes efetivamente abandonados:
a implementação de sistemas nacionais de monitoramento e informações sobre localização e identificação de crianças e adolescentes desaparecidos.
Muito já se fez neste País, Sr. Presidente. Um exemplo é a campanha de combate ao turismo sexual,
lançada em fevereiro deste ano pelo Governo, para
- madar a imagem do País, inclusive no exterior, em
conjunto com a Embratur e o Ministério da Justiça.
Mas perguntamos se o que está escrito, se o que
está sendo divulgado é suficiente.
Por isso a nossa-voz, Sr. Presidente, neste momento, é mais um registro de 'indigríaÇão~-oueremos
também quebrar o silêncio da conivência. Precisamos
conclamar todos, nos dar torças; nosunirmos para que
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possamos colocar um ponto final a essa triste forma
de exploração de crianças e adolescentes.
A Sr!! Marina Silva - Concede-me V. E:xll um
aparte, Senadora Emília Fernandes?

A SR! EMILIA FERNANDES - Co;1cedo o
aparte, Senadora Marina Silva.
A Sr!! Marina Silva - Primeiro, quero registrar a
oportunidade do pronunciamento de V. E:xll, que traz a
esta Casa, nesta segunda-feira, tema tão importante
com relação à questão da prostituição infantil. No que
se refere às medidas legais, às tentativas de, por meio
das leis, coibir esse tipo de abuso, o Brasil, graças a
Deus, tem oferecido à sociedade uma legislação que
busca acabar com os abusos praticados contra as
crianças e os· adolescentes. No entanto, nossa maior
falha reside exatamente no ponto de vista das respostas sociais e estruturais, para que nossas crianças
possam viver com um mínimo de dignidade. Nenhuma
criança praticaria esse ato e se permitiria esse abuso
se não fosse em função de identificar nessas atividades, ainda que maléficas, a única fom1a de sobrevivência e um meio de adicionar algum tipo de ajuda à sua
famflia. Lamentavelmente, estamos numa sociedade
cultura que pennite que suas crianças sejam obrigadas
a venderam o próprio corpo para ter como alimentar·
se, e que consequentemente está fadada ao fracasso.
É nesse aspecto que devemos nos indignar e buscar
as respostas eficazes, que estão no ramo da educação, no atendimento sério à saúde, na geração de em. prego e renda, condições básicas, necessárias e essenciais para que o ser humano possa viver com dignidade. O professor Cristovam Buarque, que também é
Governador, ·afirma sempre que poderemos até ser
desiguais, mas não poderemos ser diferentes. O que
está acontecendo é que a raça humana começa: a ser
diferente, como se existissem seres humanos de pri- meira e de segunda classe. Ele, inclusive, ·tipifica várias nomenclaturas para caracterizar a palavra criança.
Os nossos filhos da classe média são crianças; os filhos dos J?Obres e despossuídos são considerados pivetes, moleques, ou uma série de denominações pejorativas. A raça humana está passando por essa dificuldade. É uma responsabilidade do planeta, mas dentro
desse ponto mais universal, temos a responsabilidade
de, como brasileiros, como cidadãos, dar uma respos::
ta estrutural ao problema da fome, da miséria e do desemprego, que causam a prostituição infantil, a degradação social. Parabéns a V. E:xll.
A SR! EMILIA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Exª, que tem muito clara essa visão, até
porque é também educadora, batalhadora nesse
combate contra as desigualdades e discriminações,
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e, acima de tudo, tem na sua vida e nas suas ações
o sentimento carregado da visão sociológica do que
se passa no mundo e em nosso Brasil. A questão da
criança, logicamente, não estã dissociada das questões maiores que precisam ser resolvidas urgentemente neste País.
Exemplos altamente positivos são os Conselhos dos Direitos das Crianças, os Conselhos Tutelares, que também enfrentam dificuldades, em muitos
casos por falta de recursos, de amparo e de apoio
de parte dos órgãos governamentais. Enfim, há uma
série de questões a serem enfrentadas.
Sr. Presidente, já estamos altamente qualificados no processo de verificar a sociedade, de observar, de diagnosticar. Vemos e julgamos o que está
aí. Acredito que ninguém é conivente com esses dados, com essas denúncias. Então, já vencemos a
primeira etapa, que é o ver; sabemos os números,
estão aí os órgãos apontando. Já ultrapassamos a
segunda etapa, que é o julgar. Já nos indignamos,
denunciamos, queremos condenar, queremos punir,
mas falta a terceira etapa a ser implementada. E é
-com-este ·sentimento que estamos, mais uma vez,
repetindo o apelo e o nosso grito desta tribuna em
favor da causa de combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes. Precisamos partir imediata-mente-para a terceira etapa desse processo filosófico
que é -o agir, o implementar as políticas e os programas que existem, o punir quem precisa ser punido.
-Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, sabemos que as conseqüências são muito graves. Um
país que não investe e não acredita nas suas crianças e no seu presente, certamente terá um futuro
muito duvidoso ou muito triste. As conseqüências da
exploração sexual prematura, da fonna como está
acontecendo, traz graves próolenias físicos, psicológicos, espirituais, morais e sociais no desenvolvimento da criança e a gravidez precoce.
O crescimento do número de meninas-mães no
País, nos últimos 18 anos, é de 391%. Esse dado é
assustador, mas existe. No mesmo período, a população do País cresceu apenas 42,5%.
Outras conseqüências desse problema são:
aumento do número de abortos clandestinos, com
morte!>' de jovens; mortalidade materna, em função
da- assistência médico-hospitalar precária; doenças
sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS,
que se alastra por este Brasil afora, atingindo um
grande número de mulheres e crianças.
Sr. Presidente, queremos que se resgatem,
neste momento, dados, compromissos públicos que
estão aí. Temos que- resgatar, por exemplo, o que a
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Frente Parlamentar pelo Fim da Violência, Exploração
e do Turismo Sexual contra Crianças e Adolescentes
registrou e apontou como alternativas, entre elas: trabalhar a questão da exploraçãa sexual não centrada
somente na violência, mas enfatizando o enfoque dos
direitos humanos; aprofundar a discussão da violência
e exploração sexual não só em âmbito internacional,
mas principalmente em âmbito nacional; fazer com que
todas as ações tenham como único objetivo a garantia
da cidadania das crianças e dos adolescent~s.
Temos que resgatar, também, Sr. Presidente, a
Carta de Brasília, resuttado de encontro nacional e da
América Latina sobre o tema, ocorrido em agosto ao
ano passado, aqui em Brasília, quando foram destacados alguns pontos, como a priorização de políticas públicas no âmbito da exploração sexual que garanta recursos financeiros e humanos apropriados para sua
implementação; formulação de estratégias de mobilização social para despertar e criar a consciência pública,
de forma que todos os membros da sociedade assumam o compromisso de lutar contra a exploração das
crianças; criação de uma rede de serviços integrados
de caráter político e social no âmbito da exploração sexual, para prevenção, proteção, defesa e atendimento
às crianças e adolescentes; adoção e implementação,
por todos os países, de leis protetoras e punitivas, comuns a todas as nações, para que estrangeiros possam ser punidos no seu país quando praticarem a exploração sexual em outro país. Aqui estão imunes. E
poderíamos ter práticas comuns de combate à exploração baseada na Convenção dos Direitos da Criança,
"- hoje universal;
- Adoção pelos meios de comunicação - imprensa, rádio, televisão, indústria publicitária e- cinematográfica -de um compromisso ético no trato das
questões relativas à criança e ao adolescente..•
- Subscrição, pelos governos dos países americanos, das estratégias internacionais e regionais,
daquelas a serem definidas no Congresso Mundial
Contra a Exploração Sexual Comercial da Criança...;
Embora a CPI do Trabalho Infantil não seja o
tema específico da exploração sexual, tem recebido
denúncias a respeito. Temos muitos subsídios relacionados com esta forma de exploração. Queremos
que as providências não fiquem apenas no papel,
mas que se parta imediatamente para a prática.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
quero concluir, mais uma vez, reafirmando que temos que buscar alternativas conjuntas. Ao Governo
brasileiro cabe o desafio para que possamos apagar
esta triste manchete publicada, hoje, no jcirnal: Brasil
Campeão Mundial de Prostituição Infantil. Temos
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que substituir por essa: Brasil consegue derrubar e
combater esse mal. Com uma ação conjunta, com
recursos e, acima de tudo, dando condições de vida
digna para os pais destas crianças, emprego para
estas tamílías para que aspess·oas possam garantir
permanência âos~seus filhos na escola, dentro de
casa, no lazer porque hoje não conseguem.
As alternativas que, rapidamente, havia colocado nestafolfiáé qúe não podemos tratar o tema de
forma isolada. Temos que conhecer o contexto das
causas que levam essas críançaS"às ru·as e as alternativas que podemos oferecer.
- Portanto, é fundamental uma análise profunda,
envolvendo desde" a fanima até as organizações assistendais, políticas, policiais, estrangeiros, empresários,
comerciantes envolvidos no assunto; conhecer a realidade, a vida dessas jovens, com seus sonhos, seus
medos e suas esperanças; mas; acima de tudo, precisamos nos unir. o-Governo tem o compromisso primeiro de combater a desestruturação económica, o
desemprego crescente, os baixos salários, oferecer alternativas como melhor educação, escolas profissionalizantes, bolsa edui::ãÇao, enfim; formas de resgatar
essas pessoas para o convívio equilibrado, sadio e,
acima de tudo, digno que nossas jovens, meninas e
adolescentes merecem e precisam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Manna SilVa~
S. Ex! dispõe de 20 minutos.
A Sr! Marina Silva - Sr. Presidente, peço li_c_eoça para falar sentada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Permissão concedida.
A SR! MAR{N~SILVA (BLOCO-PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso~ Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; primeiramente, qúero registrar a oportunidade que tiv~ em
participar da reunião da SBPC, evento que se realizou no Estado de Minas Gerais. A minha participação foi na sexta-feira, falando sobre o uso múltiplo
da Floresta Amazónica. Embora não seja cientista,
não seja engenheira florestal, fui convidada para expor a minha opinião a respeito do tema em função
das experiências qüefenho em relação às comunidades tradicionais da Amazônia, mais particularmente as que- conneçona ··reserva extrativista Chico
rvtendes, na Reserva São Luis do Remanso e na Re-s"erva.-ao Rio Antimari, além da hoje pertencente ao

" a.

lO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Estado de Rondônia _que é (l Projeto REGA, na cidade de Extrema e Califórnia.
Quanto à questão Uso Múltiplo Da Roresta, para
mim, foi rnutto oportuno o debate do tema, porque nos
remete a uma série de outros aspectos que são fundamentais na discussão do desenvoMmento da Região
Amazônica. Agora mesmo, estamos aprovando leis que
visam ao fortalecimento econômico, social e cultural da
região, possibilitando a incorporação de imensos contingentes de mão-de-obra, que estão excluídos após a desestruturação do sistema de exploração econômica bâ~
seada no extrativismo da borracha e da castanha, ql!e foi
a quebra da empresa extrativista e o sistema de aviamento. Com essa quebra, tivemos uma população inteira
jogada a sua própria sorte, e os projetes que foram pensados como alternativas para dar resposta aos problemas sociais que ali estavam postos não foram capazes
de dar essa resposta. Ou seja, a mineração, a pecuária,
a exploração de madeira fundamentalmente.
Todos sabemos que, enquanto no seringal nativo há trabalho para cerca de 100 a 200 famílias,
uma fazenda com a mesma quantidade de hectares
de terra pode-se desenvolver economicamente com
apenas cinco ou seis peões. Os demais, passam a
ser mão-de-obra desqualificada vivendo em periferias das cidades como o que está acontecendo em
toda a Amazônia. Não é à toa que mais de 60% da
população do Estado do Amazonas se encontra na
capital, em Manaus, e mais 53% da população do
meu Estado se encontra em Rio Branco. E assim
poderíamos citar os vários Estados da Amazônia.
A busca de uma alternativa que vise reparar
esse equívoco tem primeiramente que fazer a crítica
ao processo. Foi o que coloquei na SBPC. As fundamentação em termos teóricos que levou a essa segunda fase de ocupação da Amazônia - aliás uma
terceira fase, porque a primeira foi por intermédio
das drogas do sertão, depois por meio da empresa
extrativista e, agora, por intermédio de um projeto
que acabei de mencionar.
A tentativa de oferecer respostas a essa proposta fracassada tem como crítica o fundamento
dessa proposta. Primeiramente, que a Amazônia é
um vazio demográfico; ela não é um vazio demográfico. Temos 17 milhões de brasileiros que ali vivem,
que ocupam aquela Região, que a exploram, manejando seus recursos da forma adequada a que ela
continue sendo Amazônia.
Uma outra afirmação é a de que a Amazônia seria uma floresta homogénea, um imenso espaço verde
a ser explorado; também é uma inverdade, e, por trás
dessa falsa concepção, está uma visão preconceltuosa de se realizar desenvolvimento na Amazônia, em
V€Z de desenvolvimento da Amazônia, neste últ•mo
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caso levando em conta processos endógenos que
-levariam a Região a um projeto de desenvoMmento
capaz de responder a seus imensos desafios.
Com a quebra da empresa extrativista, também
tivemos a quebra do que chamo um processo de
-coesão económica, social e cultural. Ao se desmontar a empresa extrativista, desmontaram-se também
os diferentes sistemas, inclusive influenciando a pró- ·pria cultura da Região. Além disso, os grandes projetoe não contribuíram para que essa coesão aconte-cesse, e agora o que se busca fazer é dar essa res- posta, incorporando uma questão importantíssima, a
variável ambiental. A partir da incorporação do conceito de sustentabilidade, de que a variável ambiental deva estar embutida em todo e qualquer projeto
de desenvolvimento econômico e social na Amazônia; é que poderemos dar uma resposta eficaz aos
desafios postos na Região.
Quanto ao uso múltiplo da f!Óresta, é uma alternativa. Como já observei anteriormente, na Amazônia não há como termos nenhuma atividade de caráter exclusivista; não dá para se ter apenas exploração de madeira, apenas pecuária, garimpo ou o que
quer que seja; é fundamental que se leve em conta
um aspecto da própria cultura do povo, a sua saciodiversidade. A partir dessa sociodiversidade, consi-deraremos a biodiversidade e exploraremos de for-ma múltipla seus recursos.
__ O Centro dos Trabalhadores da Amazônia CTA, é uma ONG que tem prestado relevantes servi-Ços nas áreas de saúde, educação, geração de emprego e renda e pesquisa no Estado do Acre. Passo a
le_r as palavras dos pesquisadores Ecio Rodrigues,
Francisco J. Cavalcanti e Raul Vargas Torrico:
•...o uso múltiplo (da floresta) baseia-se
em dois princípios básicos: o primeiro é que
quanto maior for o número de espécies exploradas e favorecidas pelas práticas de manejo,
menos a floresta manejada se distinguirá da
floresta original (mantendo, portanto, a sua
biodiversidade). O segundo é que quanto
maior for o número de espécies manejadas,
menos intensamente será necessário explorar
cada uma· delas a fim de tomar viável economicamente a exploração dos recursos naturais, e menor será a possibilidade de quebrarse algllmá reação ecológica importante, o que
signitica a viabilidade económica associada à
manutenção da biodiversidade."
Quanto a isso, passo a uma discussão sociocultural. Poderíamos dizer que, durante o período em que
prellaleceU~á emp-resa extrativista, existia exploração,
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existia um sistema perverso de endividamento das
comunidades e das populações de seringueiros e ribeirinhos. No entanto, essas populações eram absorvidas econõmica e soci?l!m~IJ!e _pelo sistema Após a quebra da empresa extrativista, essas populações ficéiiC!m
como disse anteriormente, ao sabor daqueles que lhe~
poderiam oferecer alguma atividade considerada de 5e:.
gunda classe, que chamamos de bi§C8-tes
Anteriormente, e durante mutto tempo, essas
pessoas tiveram uma profissão. Eram seringueiros, sabiam manejar os recursos da florestas, atividade já
praticada desde que o homem ocupou a Amazônia. O
manejo desses recursos era regulado não por leis restritivas ou proibitivas do Governo Federal, leis instiTucionalizadas, mas baseava-se fundamentalmente num
severo sistema de crenças, o qual eu tive oportunidade
de viver. Não sei se, ao entrar na floresta, não será
esse o sistema que ainda me regerá
Não causávamos nenhum dano à floresta, por·
que o sistema de crenças era altamente eficaz_ Po1
exemplo: não se matava uma caça prenha por mede
do caboclinho do mato; não se pescava mais do que
o necessário por medo da mãe dágua; não se entrava na floresta para praticar danos por medo da matintaperera. E, assim, vários mitos funcionavam
como reguladores do acesso aos meios naturais da
floresta Amazõnica.
Com a entrada da grande pecuária, com a expio- ·
ração madeireira, com o desrespeito à cultura e ao espaço sociocultural daquelas populações, foram desmoralizados os seus mitos; e essas populações, sem referência, sem cultura, sem emprego e sem trabalho,
passaram a fazer parte da imensa massa de despossuídos e excluídos nas periferias da cidade_
A idéia de uso múltiplo da floresta - repito vem buscar a nova coesão_ Não resgata pura e simplesmente os valores culturais e sociais que, uma
vez quebrados, dificilmente são recuperados~ a não
ser como talvez uma forma de folclore, mas dá uma
resposta económica e social capaz de fazer com que
essas pessoas tenham uma referência, referência
essa· que pode ser baseada naquilo que o ·Professor
Rego chama de neo-extrativismo.
O que seria, para o pesquisador da Universidade
Federal do Acre, Professor Rego, o neo-extrativismo?
Seria o consórcio de atividades. Ao extrativismo acrescentar-se-ia a implementação dos sistemas agroflorestais, o adensamento da floresta com algumas espécies
rentáveis. Mas seria mantida a coerência de não sobrecarregar a exploração de nenhum desses produtos,
evitando, assim, o desequilíbrio ecológico e preservando o ecossistema em condições saudáveis e sustentáveis em todos os seus aspectos.
O neo-extrativismo estaria dividido em três níveis. Em primeiro lugar, há o projeto de centros co-

munitários rurais, com um estrutura de serv1ços para
aqueles núcleo_s, que, em sendo reservas extrativistas, seringais.
projetós
assentamento. extràtivista, atenderiam a urrí contingente populacional de
50 a 100 famílias e, em se tratanoooe projeto de colonização, de 200 a 400 famihas.- Em segundo lugar,
há o projeto de Cídades de peque@-pon:e;-que·polarizaria, segundo o Professor Rego, um conJumo de
centros comunifános e serviços -rurals;-oferlfc-enclo
serviços mais complexos. Em terceiro lugar, há o
projeto de centros -urbanos regionais, que ofereCeriam serviços, lambem mais- complexos, não atendi-dos pelos dois primeiros prójeros.
.
Haveria agroindústrias e serViços básicos de
saúde, de edúcação~
assistência técnica-e- assim
por diante. Além- disso, nesses êeritros mais especializados, seriam oferecidos assistência social, centro cultural, área de fazer, igreja, armazéns para a
produção, núcleo de assentamento;núcleo de assistência técnica e extensão rural, postos de aquisição
de insumos, bem-como a: repre1temàção·aas cooperativas e das associações e viveiros de produção de
mudas, microindústrias e agroindústrias além de oficina e artesanato comunitário.
Toda essa rede de atividades faria com que
fossem incorporados os setores que hoje estão à
margem do processo prodútivo: lss·o resultaria na
-agregação de valor aos nossos produtos, fazendo
com que a economia dos nossos Estados se tonasse uma economia viva.
Para isso, precisaríamos de infra-estrutura:
energia, estradas, processos para o escoamento e
beneficiamento de produção. No entanto, todos esses serviços estariam sendo oferecidos para um projeto de desenvolvimento econômico-social que impe- diria que essas estruturas trouxessem algum tipo de
~ impacto negativo, pois já estaríamos contemplando
a sociedade de um modo em geral.
-- Foram essas as minhas contribuições à SBPC,
ou seja, apresentei o projeto do uso múltiplo da fio- resta como-ama alternativa para o desenvolvimento
económico e social da· Amazônia.
Para encerrar o meu pronunciamento desta tarde, quero recuperar as belas palavras de Carlos
Drummond de Andrade: "Já que ficou chato ser moderno; agora serei eterno".
Espero que a Amazônia, além de sinônimo daquilo que é modema, por modismo, seja etdma. Vamos fazer o que Caetano Veloso nos aconselha e, em
vez de pensar apenas em décadas, passemos a pensar "no minuto e no tnilênio, e assim seremos eternos".
Muito obrigada.
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l . Em primeiro lugar, é bom ressaltar que a palawa amazônica por natureza é
"diversidade". Portanto, não podemos tratar nenhuma proposta de atividade
econômíca na Amazônia como sendo a solução única. Há lugar para tudo: para o
uso múltiplo da floresta, para a exploração da madeira, para os sistemas agro~
florestais, para: a agricUltura e para a pecuária. Cada urna dessas atividades é
adequada em tempo e lugar determinados. A questão é a escala em que são
desenvolvidas. Quando wna se sobrepõe às outras, tomando-se uma monocultura,
podemos esperar impactos negativos. tanto ambientais quanto sociais.

2. Outra coisa que deve :ficar estabelecida logo de início é uma verdade que ainda
não foi devidamente reconhecida: o fato de que a Amazônia é habitada. Ainda é
muito forte a idéia do "deserto verde", do vazio demográfico. ffitirnamente, a
visibilidade conquistada pelos "povos da floresta" tomou mais dificil a idéia de wn
desenvolvimento baseado na colonização, mas ainda não chegamos a um ponto
ideal em que os planos para a região sejam feitos pelos seus próprios habitantes.
Ainda se pensa a Amazônia de dentro dos gabinentes.
3. Até mesmo algumas idéias de fundamentação ecológica incorrem nesse erro. As
primeiras tentativas de Zoneamento, por exemplo, eram assim: definiam áreas em
que o solo ou a floresta eram adequados a essa ou aquela atividade, sem levar em
conta a ocupação humana já existente. Isso só pode levar ao impasse. Depois de
extensos estudos, podemos chegar à conclusão que detenninada área deve ser
destinada à agricultura ou à produção madeireira. Só que já existe gente morando
lá, vivendo da seringa e da pesca E aí, o que fazer? Vamos dizer para essas ·
pessoas: ·«vocês ai, afastem mais pra lá porque aqui nós vamos fazer agricultura e
extrair madeira"? Numa outra área podemos detectar um enorme potenciai de
minérios. Só que tem uma aldeia indígena bem no meio. E aí? Vamos transferir os
índios para outra área?

e

4. Felizmente as pmpostas de Zoneamento evoluíram rapidamente passaram a
incorporar a realidade socíal A mesma coisa aconteceu com o conceito de
"ecossistema", que hoje já nào se refere apenas ao conjunto fonnado pela
vegetação, o solo, as águas e a fauna, mas leva em conta também as modificações
já ocorridas no ambiente pela presença humana. Descobriu-se, até mesmo, que a
floresta não é tão natural quanto se pensava, pois as espécies que nela existem vem
sendo manejadas pelas populações indígenas há vários sécu!()S, migrando e se
espalhando junto com as tribos.
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5. Pois é justamente essa a primeira afirmação que podemos fazer sobre o Manejo
Florestal de Uso Móltiplo: que ele já vem sendo praticado pelas populações da
floresta há muito tempo. Os índios, seringueiros e outros habitantes da floresta já
utilizam wna grande variedade de espécies e substâncias extraídas da floresta.

Usam a m~deira para a casa e as embarcações, a palha para cobertura, os cipós
para a cestaria, a argila para o fogão e os utensílios domésticos, as ervas para a
medicina, as resinas para o combustível, além da enorme quantidade de frutos
naturais usados na alimentação.
6. O manejo é amplo, o que é restrito é o seu aproveitamento comerciaL Poucos
produtos, como a borracha e a castanha, conseguiram alcançar mercados mais
distantes. Os outros ficam restritos ao mercado local ou, na maioria das vezes,
servem apenas para o uso das famílias e comunidades da floresta.
7. É claro que esse manejo comunitário é diferente das diversas propostas de

Manejo Florestal que vem sendo elaboradas, algumas com base cientifica e outras
nem tanto, mas todas oriundas de um saber acadêmico, diferente do saber empírico
das comunidades. Talves seja esse um dos pontos críticos dessas propostas de
Manejo: introduzem um saber novo na região sem levar em conta o saber já
existente na população. O mais adequado, ao invés de «treinar" mão-de-obra para
um novo tipo de manejo, talvez fosse potencializar os manejos já existentes,
ampliar o uso para seus produtos, expandir lentamente na diração do mercado e só
depois introduzir elementos realmente novos. Mas é claro que as pressões do
mercado e a exploração predatória induzem a uma certa pressa, a uma busca de
resultados mais rápidos, e as comunidades tem que se adequar aos •'novos tempos"
acelerando um ritmo que deveria ser mais lento.
8. De qualquer forma, o Manejo Florestal de Uso Múltiplo tem bases estabelecidas
na própria vida dos povos da floresta e pode ser assimilado rapidamente. Essa é
uma vantagem que ele leva em relação a outras atividades, como os sistemas agro- florestais, a piscicultura ou a criação de animais, que precisam ser aprendidas. Tem
também outra vantagem: é wna proposta de valorização da floresta, de descoberta
do seu potencial. E o principal problema que enfrentamos ho-je é que as atividades
mais rentáveis e mais valorizadas são aquelas que substituem a floresta (como a
pecuária ou a agricultura) ou que a explOTam apenas numa parte (como a madeira),
prejudicando as outras potencialidades. A valorização dos produtos florestaís é
essencial para que as populações permaneçam na floresta e queiram protegê-la
porque dependem dela para viver.
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9. Portanto, embora não deva ser uma atividade única, o Manejo Florestal deve ser
a base do desenvolvimento da Amazônia porque ele reafirma a vocação florestal da
região e induz a uma distribuição populacional mais equilibrada, o oposto da
concentração urbana que estamos vendo acontecer. Ele diversifica as fontes de
renda, evitando que a população se concentre num único produto que quando vai à
falência leva todo mundo junto.
10. Existem, no entanto, algumas obsetvações que precisam ser feitas. A primeira:
o manejo florestal é uma excelente proposta de trabalho :fum.iliar e comunitário, mas
talvez não pode ser confundido com o manejo realizado por empresas, em extensas
áreas de floresta, com critérios de produtividade medidos pela competitividade no
mercado, com uso do trabalho assalariado, ou sej~ com outro tipo de impacto
ambiental e social. Pra não fàlar nos ineficazes Planos de Manejo exigidos pelo
Ibama para extração de madeira, que são puro :fingimento na maioria das vezes.
I I. A segunda; o mercado externo não pode ser o único ~.ntério, pois isso poderia
gerar, ao longo do tempo, o ,.afunilamento" do manejo para poucas espécies,
aquelas que tem valor comercial mais alto. De alguma forma devemos estimular o
mercado interno e regional, capaz de valorizar produtos de uso mais restrito. É bom
entrar no mercado, mas é bom também que a comunidade continuem sabendo
produzir canoas, tacacá, vassouras de piaçava, cestos de cipó etc., porque esses
produtos, embora não tenbm muito valor comercial, tem valor social e cultural
inestimável. O mercado tende a gerar uma especialização profissional distorsiva,
onde impera a lei do mais forte, do mais produtivo. Mas isso. muitas vezes•.
significa a segregação dos mais velhos, das mulheres. dos artesãos, dos mais
sensíveis. Se eles são segregados, qualquer proposta de desenvo1vimento perde sua
sustentabilidade social e gera problemas como a desagregação familiar e a
concentração urbana.
12. A terceira diz respeito ao caso da madeira. Seu valor no mercado é hoje muito
maior que os outros produtos florestais_ Por isso, mesmo sob o manejo mais
restritivo, pode gerar renda muito superior e, com isso, induzir as comunidade ao
abandono de quaisquer outras atividades produtivas. Os cuidados, portanto, devem
ser redobrados. Um exemplo: o trabalho do CTA na Reserva Extrativista de Porto
Dias. O manejo da madeira está sendo introduzido de maneira extremamente
restrita. Se a capacidade de reposição da espécie permite extrair dez árvores por
ano, a proposta é extrair apenas duas ou três. Mesmo ass~ a renda será superior à
dos outros produtos. O risco de criar uma "comunidade ma4eireira" é grande. Mas
não pcrie ser evitado, porque a área já é cortada por ramais, fica próxima a uma
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estrada pavimentada (BR 317) e a pressão dos madeireiros é enorme. Se a própria
associação comunitária não explorar a madeira, os moradores certamente
negociarão com as empresas de fora. A saída, então, é fornecer toda a assessoria
técnica possfvel ao manejo comunitário da madeira e, ao mesmo tempo, investir
com força nos programas de educação e saúde, visando o desenvolvimento da
cidadania e da solidariedade. Vai dar certo? O futuro dirá. Hoje, em algumas áreas
da Am.a.zônia, certos riscos são inevitáveis.
STJSTENTABTLIDAOE DERESERVAS EX'IRA.TtVISTAS
E MANEJO FLORESTAL DE USO MÚLTiPLO.
• Ecio Rodrigues
•· Francisco J. B. CavnlC!iritl
···Raul Vargas Torrico
Em teveret.ro de 1988 uma area com 41.000 hectares no Vale do Rio Acre foi
transformada na primeira unidade de Rc,.erva Extrativista da Amazônia, chamada óe São
Luis do Remanso. Após oilo anos. for·ruu conquistados ma.is de 2.5 mi!hües de hectares de
Reservas semelhantes na região.
A discussão inicial sobre sustentabilidade destas unidades esta longe de se esgotar.
Pouco foi feito pelo 'Poder Púb!k..o, Federal e Estaduais, no sentido de priori7'.ar a
implementação de ações de caró.ter social que possibilitasse uma alteração nas condições de
vida das populações que há mais de um século se reproduzem sob a floresta. Menos ainda
para gerar informações que· servissem de orientação quanto a forma· adequada de utilização
dos recursos naturais por estas comunidades.
O volume de recursos financeiros, quer seja na f'orma de incentivos e fomento, quer
seja na forma de pesquisas, destinados à busca da viabili7..ação de atividades nocivas ao
homem e: meio aml..>iente ama.Lônico, como por exemplo a pecuária. é de tal urdem de
grandeza que sena até irônico uma tentativa de comparação.
Afora o investimento realizado nas desapropdações e regularização da situação
fundiaria, os esforços financeiros e instiruciliha:i.L desfinã.dõs -:a -e~t.a..<; · Tll'iiaaâes- esreve
vinculado à cooperação intcme.ciona.l c à e.tua.ção de organizações não governamentais
O Acre retrata. bem esra siruação. As quatro primeiras unidades de Reservas criadas
no âmbito do INCRA. na qualidade oficial de Projetas áe Assentamento Extrativistas,
possuem hoje uma infra-estrutura social de educação c saúde. bem como dispõem de
inrorrnaçi'ies !':uficientes para elaboração de programas de desenvolvimento. graças à
Cooperação Técnica. com recursos a fundo perdido, firmada entre o Banco Interamericano
de Dest!nvolvimeuto-BID. a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre-F(JNT AC e o
Centro dos Trabalhadores da Amazônia-CT A.

Já as quatro Reservas criadas no âmbito do IBAMA, na qualidade oficial de
Unidades de Conservação, começaram a reeeher apnio a partir de 1995 at.r avt\s do SubProjcto RESEX do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o
PP/G7, uma doação dos sete países mais Jiço~.
·Engenheiro Florestal, Mestr~ ~m Econoro1a c Política F1orcstlll, amai Coordcnndor Geral do CTA .
... Et'lgcn.heii'O Florest..,l. M~o;tr~ ~-m Mil-ne:~Q-Frorcsrar;-t:ütJriT\:oordciiS~dCDcs. Comunlu\~do CTA.

·•• Agrônomo. tvkstmndo em Admimstração de Recursos N'amrais. atual Coordenador de Pcsqtlisas de CTA.
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Contudo, apesar deste pt:queno esfurço financeiro, a situação atual destas unidades
se dife~enciam em muito do seringal tradicional. A maioria delas já possuem um embrião de
serviços sociais de educação e saúde, informações que permitem orientar o aproveitamento
de seus recursos naturais e, ralvez o mais~ importante; um ·p-rocesso-inida:do de organização
política e para produção das comunidades residentes. Foi esta situação atual e seus treze anos de experiências cm trabalhos .comunitários
populações extrativistas que possibilitaram ao CTA., ·uma organização não
governamental sediada no Acre, realizar uma leitura concreta do que seria o
desenvolvimento sustentável para Reservas "Extrativistas, contida no que se chamou de

com

MANEJO FLORESTAL DE USO MÚLTIPLO.

A base filosófica desta leitura pressupõe dois princípios; gestão comunitária e
elevação do patamar tecnológico de produção.
Por gestão comurútária entende-se a necessidade das próprias comunidades
possuirem condições de administrar todo leque de ações a serem realizadas nestas unidades,
com o máximo de independência relativas à intervenção institucional =terna. Não significa
um tccha:rncnto, mas pelo concrário, sua instrurnentaiização para ser capaz de compreender e
conduzir seu relacionamento com o mundo da globalização.

PaTa se chegar neste nível foi necessário adequar programas de educação e saúde à
realidade das Reservas O CT A dt:senvolveu uma proposta pedagógica pata educação c hoje
oferece treinamentos a 54 professores leigos seringueiros, ·produz material didático e
supervisiona. 37 escolas distribuídas no interior da floresta, que neste ano estão atendendo
uma demanda de 712 pessoas matriculadas, entre adultos e crianyas, no equivalente até o
quarto ano do ensino fundamental. Uma proposta alternativa com fortes componenr.es de
orgarúz.ação comunitária e de ínteração com a floresta. mas que. no enranro. não perde a
referencia oficinl através do reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação e registro
das escolas na Secretada Estadual de EducaÇão qtie -contrata o profes-sc>r após do;s anos de

treinaruentos.
Na área de saúde são 28 agentes treinados e 24 urudades de postos de saúde no
interior da floresta que, como no caso da educação, atuam com uma metodologia
alternativa, baseada no aproveitamento de "remédios da floresta" através da homeopatia e
fitoterapia, mas que também não perde sua rererencia oficial através do registro na
Secretar-ia Esuuluul dt:: Saúde e a conseqüente contratação do agente treinado.
Mas .;; com relação à elevação do patamar tecnológico de produção que se prepara
os primeiros passos. 0 extra ti vista hoje produz riiesrril1coisa e~do mesmo jeito que no final
do século passado. As t1utuações no mercado da -borráêna após õ auge da produção
gornirera em 1911, acabaram Gom o sistema baseado nas "casas de aviamento"
desestruturando ~;ua comercialização, mas não alterou a "cultura de produção" do
seringueiro que ainda hoje obtêm 56% de sua renda~ de equivalente a R$80,00 por mês- da
venda da borracha e 44% da castanha-do-brasil.

a

Novas técnicas de extração, beneficiamento e comercialização de um feque variados
de produtos de ol"igem animal e vegetal, incluindo sementes, resinas, óleos, rarmacos, frutas
tropicais. fauna etc poderão transtom1nr estas unidades em áreas de produção de espcciarins,
tal qual. mais de f'orma bem mais ampliada, o que ocorreu com as -drogas do sertão·· no
século passado.
No entanto, uma produção c-.orn "'ste nível de diversificação e beneficiamento
necessita de um plancjamcnto, cronologia de cxtração/colcta e de reconhecimento de
mercado que deverão ser alcançados paulatinamente a médio pra7..o. Um exemplo típico e o
da copaíba. Têm boa ocorrência e as técnicas de extração e beneficiamento são conhecidas e
de fãcil domínio, porém, se I 000 farrúlias residentes na Reserva Chico Mendes resolverem
p.roduzir cada uma um litro de copaiba talvez levassen"t três anos para vender. Todavia com
plan~o.rnento da produção e a oferta garantida e permanente de 1 000 litros mensais talvez
seja possível fechar contratos de comercialização.
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Possibilitar se aliar a est<:".s produtos conhecidos por não-madeireiros a exploraçao de
madeira é ao mesmo tempo o qu-: justifica sua adoção e o grande dcsaiio do Manejo
Florestal de Uso Múltiplo. O que justifica sua adoção porque Q uso múltiplo se baseia em
dois principimUlá_sicos: O primeiro é que quanto maior for C)_JllÍmc:~ de_espécies expToradas
e favorecidas: pelas práticas de manejo, menos a floresta manejada se distinguirá da floresta
originaL O segundo é que quanto maior for o número de espécies manejadas, menos
intensamente será n=ssário explorar cada uma delas, a fim de tomar viável
economicamente a exploração dos recursos naturais, e menor será. a possibilidade de se
quebrar alguma reíação ecológica importante. O que significa a viabilidade econômica
associada à manutenção da biodiversidade.
Sem dúvida uma exploração madeireira inserida no principio do Uso Múltiplo não
poderá seguir o caminho da exploração comercial tradicional. Deverá ser de pequena
intensidade e de a=rdo com a capacidade de investimento e disponibilidade de mão-de-obra
das unidades de produção dos seringueiros, as colocações.
·
O componente de exploração madeireira da proposta de Manejo Florestal de Uso
Múltiplo desenvolvida no CTA, prevê o uso de tração animal e um volume de exploração de
3
5 a 1 O m lha, estabelecido de acordo com a capacidade de produção de cada família
e><trativista (que não se dedicará exclusivamente à produç!Eo madei>:"eira). Est.a intensidade de
exploração e bem inferior ao considerado adequado ecologicamente para exploração de
madeir~ comercial. nas florestas tropicais da região, de 30 a 40 m:;/ha, dependendo de cada
tipologia florestal. O perfil esquemático apresentado abaixo fornece urna idéia do modelo de
exploração definido.

- V a r a d o r Rl>al
- - - :Perímetro Área de Manejo
---Ectrada de Seringa
~~~..-Clareira

da Moradlz.

_ _ _ Estmda de Manejo

Plsedc da Associaçiio _
PERAL ESQUEIIoiÀTICO OE UMA COLOCAÇÂO MANE.IAOA

A média de área abrangida por cada colocaçâo é de 300 ha com. no mínimo. 3
estradas de seringa. As Áreas de Manejo estão localizadas no interior de cada estrada (100
hA}, distante 40 metros dos seus limites, onde serão demarcados 1 O compartimentos de
exploração, de 6 ha cada um, perfazendo um total de lO compartimentos por estrada (60%
da área), para um ciclo de corte de 30 anos. considerando-se as 3 estradas que serão
man.,jadas

!8

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Os produtos não madeireiros a serem manejados e comercializados serão eleitos
também de acordo com os mesmos critérios dos produtos madeireiros. Ele;; serão
explorados conforme a disponibilidade existente em cada compartimento de cada Area. de
Manejo, e, de acordo com as info=ções disponíveis sobre a autoecologia de cada espécie.
O traçado de orientação da expl01-ação dentro e entre comparrimen1"os definidos
como Estradas de Manejo funcionarão como trilhas de arraste e de escoan1ento da
produção até as margens do Varadouro Real. que faz a ligação entre as unidades de
produção, coLocações, com a Sede da Associação.
Esta terminologta fo1 definida a partir das expressões tradicionalmente empregadas
pelos seringueiros residentes nos Vales dos Rios Acre e Puros. Esta siaúlaridade é
importante pois, ao se depararcom termos-de certa iàmiliaridade, se facilita a assiaúlação
pelas cómunidades das técnicas de manejo.
A.t6 a cho:gada elo produto às margens do Varadouro Reaf o sistema de produção é
individual/familiar na colocação, com um nivel considerado primário de beneficiamento. O
produto adquirido e recolhido pela associação no Varadouro Real, passa para o sistema
associativo/coletivo de produção de toda Reserva, com-· um nfvef secundário de
beneficiamento e o máximo possível de valor agregado.
O ex-serigueiro que tornou-se Manejador florestal. auferirá renc..la tanto ao
comercializar seu produto primário com a Associação como também com a distribuição dos
dividendos do resultado liquido do balanço comercial da Associação ao final de detenninado
periodo, através do méiodo das cota!:>/pane
A divisão dos momentos individuais e colc:tivos de produção é funtJ.amc:mtal para
premiar e estimular o esforço empreendido no manejo e r.ambém para p<opiciar sua
viabilidade do ponto de vista econõrnico. O investim'ªnto realizado na colocação, relativos
basicamente ao equipamento de derrubada/traçamento para madeira, de extração e limpeza
para os não-madeireiros e uma carroça com parelha de bois para transporte. é compatível
com a capacidade financeira da colocação.

a

Já todo cabedal de ações tanto de carátcr técnico como: Inventário geral da Reserva,
lnventá,rio Pré-exploratório a l OOo/o. Planejamento de Exploração. i:narcação de árvores etc,
como também de equipamentos para beneficiamento secundário como· Serraria Portátil,
Plainas," Tornos etc, :requerem um nível de investimentos proibitivas a urna <'Olocação
isoladmncnte, mas possível através das· Associações.
A primeira experiência concreta neste sentido esta sendo conçluz.ida pelo CTA, com
apoio dos Projetas Demonstrativos Tipo A, PD/A, no âmbito do Programa Piloto, PP/G7,
com dez fantilias de futuros Manejadores Florestais, da Reserva Extrativisra Porto Dias,
localizada no Município de ·Plácido de Castro. na divisa do Acre com a Bol.ivia. Se concluiu
o Inventário Florestal, o Plano de Manejo esta sendo finalizado para oficialização no
mAMA, os produtores estlio emprócessõ-ôe treinamento e antesa i cliegaaa-das chuvas do
inverno amazônico, espera-se colocar no mercado o primeiro lote de produção
Aí sinl, a curto prazo sei"á possível mosti"ar uma saída para a utilização de recursos
florestais em áreas habitadas por comunidades de seringueiros, que seja economicamente
viável, ambientalmente compatível e adequada à realidade social da Amazônia.
É desta fonna que se poderá obter mecanismos concretos de distribuição de renda,
inserção do produtor exchrido na economia:-de melhores condições de orerta de produtos e
serviços próprios da. região, de reconhecimento e valori:r.ação da. sua mais importante
vantagem comparativa, que c n vocação florestal. Talvez assim poderemos viver aqui em
condições ambientais saudáveis.
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V) UMA NOVA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Que políticas públicas imprimiriam rumos novos ao desenvolvimento da Amazônia coerentes com as suas condições naturais, as novas possibilidades históricas, o novo quadro sócio-político e as aspiraç6e~ e exigências culturais da sua população?
Novas circunstâncias econômítas, sócio-politicas e ambientais do desenvolvimento capitalista íntemacional conduziram
à proposta de desenvolvimento_sustentável que já flui dos documentos oficiais e sofre resistência apenas de setores retrógrados
comprometidos com atividades produtivas extensivas ou de elevado impacto ambiental.
Contudo, a proposição de desenvolvimento suslehtáviil
para a Amazônia é formulada no nível geral e pennanece insuf~
cientemente determinada. Em primeiro lugar, de que sustentabilidade se está falando? A sustentabilidade que interessa às populações excluídas da Amazônia deve envolver, não só os aspectos
ecológico e econõmico, mas sobretudo as dimensões social, política e cultural. A par da proteção ambiental, da conservação dos
recursos naturais e da reprodução económica~ preCiso assegurar a distribuição dos benefícios do desenvolvimento, a ampliação
da participação popular nas decisões políticas e assentar as bases do desenvolvimento nos modos de vida dos povos da Amazônia. Deste ponto de vista, o desenvolvimento sustentável pode se
transformar numa estratégia de resistência da maioria da população amazõnica à exclusão social, que tem sido o resultado mais
perverso e incontornável do desenvolvimento no País e na região,
Para não se falar no conjunto da Amazônia Legal, cujo planejamento é muno mais complexo, o objeto da presente proposta
de políticas é a Amazônia Ocidental, especialmente o seu extremo oeste e sudoeste. Desenvolvimento sustentável nessa região
deve significar a prática do modelo neoextrativista (agroextrativismo-agroindústria) e o desenvolvimento integral regional na sua
acepção específica. Pode-se falar, portanto, de desenvolvimento
integral regional sustentâveL É preciso pensar num primeiro momento um Projeto de Desenvolvimento Integral Regional Sustentável (PDIRS) nas Bacias do Juruá, Purús e Acre, baseado no sistema de _produção neoextrativista (agroeJCtrativismo-agroindústria), prevendo-se a sua oportuna ampliação para outras áreas âa
Amazônia Ocidental.
Esclareça-se, desde logo, que essa solução marca uma
distinção radical com os PDRI (Projetas de Desenvolvimento Rural Integrados) convencionais. O desenvolvimento regional integral não é a integração das diferentes funções do Estado nem o
simples desenvolvimento articulado dos setores produtivos no espaço regional. O desenvolvimento é integral quando considera todas as dimensões da vida humana: a econômica, a social, a política, a cultural e a ambiental. No caso do desenvolvimento rural
esta concepção supõe essencialmente o desenvolvimento das
sociedades rurais a partir do modo de vida próprio e do universo
cultural rurais e não a sua subordinação pela cultura urbana. Este
concetto é o oposto do ponto de vista dos PDRI que postulavam
para as sociedades rurais uma simples modernização fundada
nos valores urbanos, ou seja, uma extensão do desenvolvimento
urbano. Tratava-se, neste caso tão-somente de estender serviços
funções, atividades e valores urbanos ao mundo rural e não desenvolver as sociedades rurais de acordo com a sua especificidade cultural. No desenvolvimento integral, ao contrário, todas as
práticas sociais têm um conteúdo cultural rural.
O qualificativo integral significa, aqui, primordialmente, o
desenvolvimento das diferentes dimensões da vida do homem estruturadas no marco de sua cultura, dos seus valores, costumes,
tradições, enfim do seu modo de vida e concepção de mundo pró-
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prios. Compreende também a ênfase no desenvolvimento social
- com destaque para a distribuição de renda e melhoria do nível de
vida das Pópulàções rurais pelo priv1Jegiamento, da produção familiar, da organização SOCial, da-educaçâo, da saúde, dos esportes e-do lazer. Fâiz respeito, ao ascenso cultural e político dessas populações pela promoção de suas manifestações culturais,
do acesso aos bens culturais e pela sua incorporação ativa aos
processos de decisões que afetam o seu futuro. Na esfera económica, realiza o desenvolvimento harmónico e articulado dos selares agroextrativista, industrial e de serviços no conjunto do espaço nlral, criando-uma -nierarquização dessas funções econõmícas
entre o urbano e o rural. ou seja, no conjunto do espaço regional.
-pensa-se que a aplicação dessa estratégia levará à friversáo das tendências atuais de centralização espacial da população, de concentraÇão da renda e da propriedade fundiária e de
exclusão da maioria da população dos benefícios do desenvolvimento.
A transformação da base produtiva, com a mudança do
padrão de desenvolvimento em direção ao neoextrativismo, asso-i:oaaoauma rede de agroindustrias e de serviços ~icos de escala-crescente desde as mais interiores áreas rurais. passando
pela mediação de cidades menores até se concluir nas cidades
que são centros regionais, Sacudirá a letárgica economia regional, imprimindo-lhe um ritmo de crescimento capaz de estacancar
o êxodo iioial e atenuar ai pressões n-as infladas cidades, pela
geração de empregos e a descentralização da prestação dos serviços básicos, como educação, saúde,_ se_neamen_to,_ assistência
social, transporte: comunieações: extensão rural e assistência
técnica, armazenamento, cultura, lazer, esportes, etc.
O projeto -de desenvolvimento regional terá que envolver,
por con~eqüência, um esforço particular nas cidades para o fomento de indústrias de processamento que têm conexão com o
agroextrativismo, como elos maiores e mais complexos da rede
hierarquizada da agroindústria, estimulando-se toda a indústria de
processamento de matérias-primas locais: madeireira, moveleira,
artesanato de borracha produtos elaborados de castanha, de frutos tropicais, cerãmica, entre outros. O incentivo alcançaria, também, indústrias de bens de consumo popular, estruturadas sob a
forma dé microinâúSttias domlCiliareSTde
de quintal'), e o
artesanato urbano, organizados em cooperativas. Os instrumentos para esse fim poderiam ser o crédito incentivado,a_isenção
fiSCal, a asSiStSncia técnica e gerencial, o treinamento e o estímulo à organização, e gerenciamento eficiente.
A política de desenvolvimento regional deve ser orientada
por essas coordenadas e estabalecer como seu objetivo primordial a eliminação da fome, da miséria e da marginalidade social,
abrindo caminho para a maioria da população ter acesso aos direitos sociais. O crescimento econõmico tomar-sa-ia um meio
para o desenvolvimento e não um fim em si mesmo.
- ti elemento piiinori:tial de
pÔiitica-de-desenvolvimento
para a Amazônia Ocidental é o Ordenamento Territorial no qual
são definidas as áreas de proteção ambiental e as de exploração
econômica, classificadas para diferentes categorias de uso racional, além da caracterização de aspectos demográficos, étnicos, e
sócio-econõmicos. O instrum~nto CJUe ·permite essa determinação
dos ·usos e aptidões das áreas geográficas para efeito do ordenamento territorial é o Zoneamento Ecológico e Econõmico.
O Ordenamento Territorial da Amazônia Ocidental permitiria, entre outras possibilidades, fazer o detalhamento da prioridade neoextrativista, especialmente na definição das áreas agroextrativistas, com predominância do extrativismo ou de agrosilvicultura, áreas de protE!Ção ambiental, áreas ill_dj_genas_ ~__.<!ti_vidades
subsldiánas,
a pecuária, a silvicultura, etc. . .. . .
.
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Dado o ordenamento territorial, é preciso, para consagrar a
ruptura com a antiga política desenvolvimento da Amazónia, institucionalizar, por intermédio de legislação federal ordinária, o Planejamento do Desenvolvimento Integral Regional e o Desenvolvimento Sustentável com base no agroextrativismo-agroindústria
neoxtrativismo como a forma prioritária de ordenar e" promover
ocupação econômica e demográfica da Amazônia Ocidental." Estabelecida essa diretriz, será possível, de acordo com um plario
geral de desenvolvimento da região, os parâmetros do "Ordena:
mente territorial e o ritmo permitido pela disponibilidade de recur:
sos, a implantação de Projetes de Desenvolvimento Integral" Regional Sustentável (PDIRS), com fundamento no neoextrativismc,
em áreas específicas, localizadas, visando promover a reestrutUração da ocupação econõmica e demográfica.
É evidente que a nova estratégia supõe uma política de
posse e uso da terra. A reforma agrária na Amazônia tem que ser
reorientada para responder às características e problemas específicos da região, não se limitando à reprodução de experiência aplicadas alhures. O instiMo da desapropriação, além de tomar disponíveis terras para se estabelecer assentamentos de trabaihadOres
rurais sem terra na forma de colonização agrícola, deverá fazer a
reforma da estrutura agrária extrativista para generalizar, em
áreas apropriadas, os assentamentos e reservas extrativistas.
De outra parte, é preciso uma concepção nova de colonização agrícola. Os chamados Projetes de Assentamento (Pas) foram pensados para a pequena produção do modelo da agropecuária dita modema do Centro-Sul do país. Os novos Pas devem
ser compatíveis com a pequena produção neoextrativista.
Para isso, é essencial que o planejamento físico assegure
o acesso dos parceleiros à exploração de uma grande reserva fiorestai coletiva, em detrimento das parcelas para sistema agrafiarestais que poderão ser muito menores que os atuais leites.- -pa:
rém com capacidade de gerar uma renda apreciavelmente mais
elevada. O plano físico do loteamento no modelo neoextrativista,
, ao contrário dos atuais arranjos quadriculados, baseados numa
simetria línear, teria necessariamente uma conformação de anéiS
abraçando um grande circulo de reserva florestal, o que além de
funcional ao sistema de produção agroextrativista teria inegável
valor simbólico. Esse desenho facilitaria, pela redução da distância entre os lotes e a reserva, o uso coletivo da reserva florestal
na produção extrativa. Ademais requer o planejamento do novo
sistema de produção no nível das unidades familiares e o plãnejcimento sócio-cultural e organizacional das comunidades de pequenos produtores.
"
-Esses pressupostos justificam uma política diferenciada de
reforma agrária para Amazônia Ocidental.
Também é necessário pensar em novos métodos e instrumentos de pesquisa e transferência de tecnologia, uma nova organização funcional e espacial dos serviços sociais básicos, da
infra-estrutura e da agroindústria, além do fortalecimento da organização social, do planejamento do mercado, do aprovisionamento do crédito da reorganização do Estado e do financiamento do
desenvolvimento.
Especialmente, as alternativas de produção do novo mocalo exigem um esforço especial de pesquisa, geração e transfer?mcia de tecnologias. Esse é o momento mais importante da rupta
com o modelo de desenvolvimento atual e com a ideologia agrarista. Aqui o pesquisador tem que ser ousado, contestador e criativo para subverter os preconceitos agraristas.
As atuais instituições de pesquisa (Funtac, Embrapa e
lnpa) devem ser fortalecidas e as suas linhas de pesquisa reorientadas para dar prioridade à geração de tecnologias apropriadas ao sistema de produção agroextrativismo-agroindústria _A

a
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pesquisa de recursos florestais precisaria conceber planos de
-rrianejoflorestãl sustentiãvel múltiplo aplicáveis às reservas extrativistas e aos projetes à e" assentamento extrativistas. A mudança
tem que ser" no-conteúdb e na: forrnà. Isto exige uma nova metodologia: A pesquisa deve ser interiorizada, descentralizada e partlcipãli\lá;ate lJOI"qiJe-faêllita a difusão. A definição e a execução
dosprojetos envolveriam o concurso atiyo das comunidades e
sempre que possível- os e><penmentos seriam realizados no seu
-iffiiió. nos serirrgrus-e-colônia agrícola. Preconiza-se a criação de
-uma Rede ·eomunitiãria de Pesquisa na Amazônia Ocidental.
Uma iniciativa cesse port!qlressupõe também uma ação
abrangente de iorrnaÇao capai:ltaçãõ âé recursos humanos, collr1nclo desde o pessoálaeapoionas comunidades até o pesquisador pós-graduado. Ai o caminno inaíof razoãvel é um programa
de cooperaçãocom Onivérsidade e Institutos de Pesquisa.

e

PN-ª-<!_ar suporte ao processo de desenvolvimento integral
regional far-se-á neceSSária a criação de uma rede hierai'qiJIZáai!r
de agroindústrias e de serviços básicos cujo primeiro nível se s~
luilr<Í nas colônias agricolãs;
reservas, as$entamentos extrativistas e seringais, concretizado em Centros Corilunitãiios d<r
Serviços Rurais (CCSR~

nas

Esses Centros não são concebidos como serviços estatais,
mas como de iniciativa e gestão comunitárias, por intermédio das
cooperativas e associações de produtores, ainda que alguns investimentos tenham que ser públicos. Eles poderiam polarizar entre 200 a 400 famflias nas áreas de colonização agrícola e 50 a
100 !amOlas nas reservas, assentamentos extrativistas ou seringais e teriam uma estrutura funcional complexa, compreendendo
escola de primeiro grau: posto de saúde, serviço de assistência
social, centro cultural, áreas de lazer, igreja, armazém, escritório
- de assistência técnica e extensão rural, posto de revenda de insu·
mos, representação da cooperativa ou associação de produtores,
microagroindustria, oficina comunitária de artesanato, viveiros de
produção de mudas etc. A estrutura física, edificações e equipamentos, para fugir das tendências suntuárias das iniciativas estatais, devem ser simples e conforme as condições culturais das
comunidades rurais.
A rede hierarquizada envolveria, num segundo nível, servi-

-ÇOS básicos· mais compfexos do que os rurais e agroindústrias de
escala e estágio de processamento intermediários nas cidades de
pequeno porte (Cidades Rurais), polarizando um conjunto de
Centros Comunitários de Serviços Rurais (CCSR). E, finalmente,
<:ompletando a rede, nas cidades de maior porte (Centros Ur!Janos Regionais) se estabelecerão as agroindústria e serviços básicos de maior escala e complexidade, polarizando um conjunto de
cidades de"pequeno porte e centralizando todas as funções econõmicas e o apoio de serviços, cuja dimensão e complexidade ultrapassam as possibilidades e estão além das condições das comunidades locais e das cidades de pequeno porte.
Dessa forma, a -política para a Amazônia Ocidental, de
acordo com o ponto de vista do desenvolvimento integral regional, deve necessariamente prever o Programa das Redes Hierarquizadas" Agron1dustrial e de Serviços Básicos, compreendendo o
Projeto ae CeiíffõsoCorríunitários Rurais (CCSR) e o Projeto de
Cidades de Pequeno Porte (Cidades Rurais) e o Projeto de Centios-úrbanós Regionais~

o

. Durante discurso da Sra. Marina Silva,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa.
"a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-PTSE) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Senado está-se debruçando sobre a reforma da Previdência.
Inicialmente, registro minha satisfação por ver
que, pela primeira vez desde que estou aqui, o Senado está desempenhando o seu papel constitucional de Casa revisora. Isso está acontecendo em função de um dado objetivo, que é a vontade do Governo de ver modificada a emenda-que-veio da Câmara.
De qualquer forma, é positivo o debate desenvolvido
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A
matéria deverá vir a plenário no início de agosto.
Gostaria de fazer algumas considerações so~re o relatório do Senador Beni Veras, aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na
última quinta-feira, sem prejuízo dos destaques.
Amanhã, deveremos iniciar a votação das
emendas e dos destaques.
Segundo afirmação do próprio Relator na Comissão e na imprensa, daqui a cinco anos, teremos
novamente que nos debruçar sobre a questão da
previdência no Brasil. E esse foi o motivo da minha
primeira perplexidade. Ora, se já é admitido que, daqui a cinco anos, o Congresso Nacional terá novamente que se debruçar sobre a reforma da previdência, por que não o fazemos logo agora? Por que não
trabalhanmos no sentido de se fazer uma verdadeira
reforma da previdência, que acabe com privilégios,
que estabeleça fontes de custeio, enfim, que aponte
pafa o Brasil novo cenário nesse campo tão importante e que envolve milhões de brasileiros?
Estamos, na verdade, desperdiçando um pouco de tempo· e de energia ao debatermos não a reforma da previdência, mas um ajuste, quando o mais
correto seria ampliarmos esse debate para fazermos
a refonma, sem a rapidez desejada, mas com a profundidade necessária.
O Governo Federal está perdendo a oportunidade de assumir uma proposta reconhecida inclusive pelo Ministro da Previdência como a melhor, que
é a do regime geral, único, universal para todos os
brasileiros, no qual estariam incluídos servidores públicos civis e militares, trabalhadores da iniciativa privada, juízes, procuradores, parlamentares, enfim, todos os brasileiros estariam incluídos em um regime
único e universal com regras bem definidas, sem privilégios, sem tratamento dife~enciado, até um teto de
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dez salários mínimos. E a partir daí, seria estabelecido um sistema de previdência complementar público
e privado para aqueles que ganham mais de dez salários mínimos, que quisessem e pudessem.
O Senador Beni Ve@§.,nacOmis_são de Constituição, Justiça e Cidadania, quando encaminhei o
requerimento de preferência para a votação do projeto de emenda constli:l.lcional do Senador Roberto
Freire, disse que o idea.I seria o regime único. Mas,
palavras textuais de S. Exª, seus ombros eram pequenos para assumir uma proposta como essa. Sugeri que pedisse os ombros do Presidente da República, que, com a força que tem no Congresso Nadona!, se quisesse, poderia assumir- essa tarefa,
pois, apesar de estar sendo dito, apesar de todo o
marketing em tomo da reforma da previdência de
que estão acabando privilégios, a verdade é que alguns deles não foram tocados, continuam.
De acordo com o relatório do SenadorBeni Veras, será aprovada Íei complementar poara tr.itar tanto da previdênCia dos- militares quarifo da dos. Congressistas. Continuamos insistindo que, se o Congresso Nacional está, sem dúvida alguma, atacando
alguns pequenos privilégios, particularmente de categorias do serviço público, deveríamos ser os primeiros a dar o exemplo, porque tenho certeza de
que teríamos muito mais autoridades para resistir a
lobbies, legítimos até, a pressões legítimas de categorias do serviço público que vêm aqui na defesa
dos seus interesses, dos seus direitos. Teríamos
muito mais autoridade para justificar essas mudanças no seu regime, se estivéssemos de antemão
mexendo nos nossos próprios interesses, cortando
na própria carne. Por isso, vamos insistir na emenda, amanhã, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e procuraremos fazer isso também em
Plenário, no sentido de acabar com as aposentadorias especiais de Parlamentares.
Em relação aos militares, diz-se que eles têm
que ter previdência própria porque estão submetidos
-a regime de trabalho, a condições de trabalho dite. térteiãdas do resto da população. Isso é verdade,
mas não justifica a necessidade de regime separado. Só para dar um exemplo, um trabalhador mineiro
de subsolo de uma empresa de mineração tem um
sistema de trabalho muito diferente do contador dessa mesma empresa; destarte, eles têm condições de
aposentadoria diferenciadas em relação ao tempo, à
jornada de trabalho, mas ambos estão incluídos no
mesmo regime geral de previdência do INSS.
Portanto, seria_J:>OSSÍVE!I, dentro_desse regime
único, estabelecer condições diferenciadas para ai-

22

. .,JJ..TLHODpl997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

gumas categorias que, peio tipo de trabalho e de
função, necessitam dessa situação diferenciada. Assim, continuamos entendendo que o Governo, com a
sua maioria tranqüila nesta Casa e também na Câmara dos Deputados, se estivesse disposto a fazer
essa reforma, aí sim, reforma da Previdência, poderia fazê-lo sem necessidade de, daqui a cinco anos,
ter que, novamente, tratar desse assunto porque,
segundo é reconhecido pelo próprio Relator, o que
estamos fazendo nesse momento é um mero ajuste.
Um segundo aspecto que, a meu ver, merece
ressalva, é que o debate em relação à questão da
Previdência, .pelo menos nesta Casa, até agora,
tem-se resumido à discussão do servidor público,
particularmente à discussão da paridade para o aposentado, quando sabemos que existem milhões de
brasileiros que não fazem parte do serviço público.
Até agora, não nos propusemos a debater melhores
condições de aposentadoria para os brasileiros que
estão no regime geral do INSS.
Quero insistir em uma emenda que fizemos e
que, a meu ver, dentro da situação de renda em que
vive o Brasil de hoje, é fundamental, se queremos
garantir que a discussão da Previdência seja feita
dentro do bojo geral da seguridade social, que inclui
assistência social, previdência e saúde e que, necessariamente, inclui o conceito de solidariedade.
Entendemos que, tanto na definição de tempo de
serviço quanto na do tempo de contribuição, deve
ser incluído o fator renda para estabelecer esse tempo de serviço e esse tempo de contribuição, de forma que aqueles que ganham menos vão necessariamente ter uma idade mínima inferior e um tempo de
contribuição menor, porque os que ganham menos
são exatamente os que têm piores condições de
vida, naturalmente menor expectativa de vida. Estabelecer uma idade mínima de, por exemplo, 60
anos, como é o projeto para pessoas que ganham
dois ou três salários mínimos, na prática, quer dizer
que grande parte delas vão morrer sem se aposentar. Se é razoável introduzir-se uma idade mínima
para a aposentadoria visando evitar absurdos, como,
por exemplo, aposentadorias em torno dos 40 anos
de idade, como é o caso do próprio Ministro da Previdência, é fundamental que o fator renda seja definido em lei.

_t_ura. ter efeitos contrários. No entanto, S. Exª admitiu introduzir a Q!JeS1ão do fator renda na definição
da paridade e determina, inclusive, que a definição
será decidida pela lei, com paridade integral para
quem ganha até R$.1.2.00,00 e, a partir daí, uma paridade que decresce em efeito cascata até um mínimo de 70%. Sabemos que essa questão dará trabalho para ser resolvida porque gerará problemas de
iscnomia, diferença de tratamento. É possível até
que haja contestação judicial. Quero registrar que,
com algumas correções, vemos com bons olhos a
alternativa apresentada para a questão da paridade.
Mas, se se dispôs a introduzir o fator renda na
definição da paridade para o servidor público, por
que não introduzir também o fator renda, na forma
da lei, para a definição do tempo de contribuição e
da idade mínim_a tanto para o servidor público quanto para o trabalhador que vai estar incluído no regime geral do INSS?
Sem dúvida alguma, não pode haver um mesmo tratamento, em relação a tempo de contribuição
e idade mínima para, por exemplo, a professora primária que leciona no interior de Sergipe e ganha,
muitas vezes, menos que um salário mínimo, com
um profissional liberal ou um alto funcionário do
BNDES, do Banco do Brasil, do Banco Central que
trabalha em áreas urbanas e que, sem dúvida alguma, tem condições de trabalho muito diferenciadas.
Então, entendemos que essa questão do fator renda
deveria merecer uma apreciação mais carinhosa por
parte do relator e dos Srs. Senadores.
Além disso, temos algumas emendas e pretendemos fazer alguns destaques com relação à questão
dos fundos de pensão. Em primeiro lugar, consideramos totalmente dispensável introduzir-se na Constituição - até porque todo o discurso segue a lógica da
desconstitucionalização - que os fundos de pensão terão dois anos para
ada~arel11 às _novas regras.
Ora, isso pode ser -objeto até de uma portaria da Secretaria de Previdência Complementar do Brasil, mas
não precisa ser insendo na Constituição.

se

O segundo ponto que consideramos deva ser
corrigido, embora, em termos gerais, somos favoráveis a que se estabeleça que a contribuição da mantenedora não possa ser superior à contribuição dos
associados, mas queremos registrar que hoje a realiNossa emenda não estabelece já como o fator
dade não é muito diferente disso. A média, hoje, dos
renda será utilizado corno redutor, mas apresentamos uma proposta no sentido de que a lei venha a_ _ _fundos de pensão das estatais, que têm sido o alvo
definir isso. O Senador Beni Veras, em seu parecer,
principal dos ataques, não supera a 1,7 em relação à
contribuição do associado. Em alguns casos, como é
colocou que a introdução de tal fator poderia causar
o caso da Funcef, da Caixa Econômica, a contribuimuitos problemas operacionais que podem, porven-
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ção do empregador é inferior à contribuição i:lo -empregado.
Temos de tratar de forma diferenciada o que
são contribuições normais e o que são contribuições
necessárias à amortização de dívidas anteriores,
porque essa amortização foi definida como contribuição maior do empregador, exatamente à época da
fundação desses fundos, quando, para que o fundo
viesse a ser formado, era necessário que as dívidas
trabalhistas existentes das empresas para com seus
funcionários acabassem sendo direcionadas para
parte do fundo de pensão via uma contribuição
maior da empregadora.
Entendemos que, da mesma forma que a própria
Secretaria de Previdência Complementar estabelece
diferenciação entre contnbuição normal e contribuição
amortizante, essa parcela de um para um deve levar
em conta a contribuição normal, até porque a contribuição amortizante refere-se a dívidas que já existiam e
que foram parceladas em 20 ou 25 anos: Seria como
alguém comprar uma casa no BNH, financiada por
qualquer banco, com prazo estabelecido de pagamento para 20 anos e, depois, ser informado de que o contrato assinado não vale mais, devendo a dívida ser quitada em apenas dois anos.
Consideramos que isso também fere os direitos adquiridos e entendemos que deve ser corrigido,
até porque não há interesse de ninguém em quebrar
os fundos de pensão, tanto das estatais, como das
empresas privadas.
Deve-se registrar, ainda, que a média da relação empregador/empregado, nas empresas privadas, é quase o dobro da relação existente nas empresas estatais. Há, inclusive, casos de empresas
privadas que contribuem com a totalidade da parcela
do empregado. E, além disso, Sr. Presidente, sabemos que os fundos de pensão hoje, no mundo todo,
têm sido as principais fontes de financiamento do
desenvolvimento, exatamente por terem uma liqüidez muito grande.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eram essas as considerações principais que queríamos fazer sobre essa questão da Previdência. Esperamos que este assunto, quando em plenário, venha
a merecer a atenção dos Srs. Senadores, e, ainda,
que as propostas apresentadas não sejam encaradas pelos Srs. Senadores com preconceitos.
Até quero registrar aqui um fato inédito: consegui ter uma emenda aprovada pelo Relator, coisa
que nunca havia acontecido em nenhuma proposta
de emenda constitucional até o momento. Então, a
meu ver, essa notícia é alvissareira.

Assim. esoero aue em relação o:s outras emendas ·que pretendemos apresentar no plenário - e é
lógico _que aqui não vamos apre.sentar todas as
emendas que o foram na Comissão nem todos os
destaques; vamos nos concentrar apenas em algumas questões que consideramos fundamentais - o
debate venha a ser feito pelo Plenário da Casa sem
qualquer preconceito.
Muito obrigado. _
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Júlio Campos enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 302 do Regimento Interno.
S. Exi' será atendido.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-M1) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a questão agrária no
País tem, cada vez mais, mostrado seu potencial explosivo. A radicalização das partes envolvidas tem
levado, com preocupante freqüência, a enfrentamentos violentos, que já custaram muitas vidas e incalculávei§. prejuízos ecooômicos. De um lado, os trabalhadores rurais sem-terra, já desesperançados em
função das sucessivas promessas de solução, sempre postergada, resolvem partir para as invasões
vioiElntas _de propriedades. De outro, os proprietários
rurais, inconformados com a incapacidade do organismo estatal para fazer cumprir a lei, garantindo a
incol_urnidacle dª S.?U património, decidem armar-se e
partir para o exercício dª justiça privada, contratando
jagunços para evitar à bala as invasões de suas terras.
A problemática da _distribuição_ fundiária tem
uma importante dimensão social, relativa à necessidade de se assegurar um·a chance a quem tem o desejo e a vocação de trabalhar a terra. Assegurar
essa· oportunidade significa garantir a paz social no
campo e amenizar as carências e a violência nas cidades, mediante a diminuição do êxodo ruraL
Mas, além dessa dimensão social, a problemática fundiária tem também uma dimensão económica. Ao definir-se o novo~perfrl de distribuição da terra
que se deseja para o Brasil no próximo século, haverá de se levare_111 conta_ tanto a.s questões sociais
antes referidas, CJuanto o interesse do País em aumentar sua produção agrícola. O dever das elites dirigentes é conciliar, da melhor maneira. es.sas duas
necessidades, de formª que a democratização da
propriedade da terra conduza à otimização da produção e da produtividade rural, e não o contrário.
A complexidade da questão fundiária, bem
como o vulto dos interesses nela envolvidos não

24

ANAIS DO SENADO FEDERAL

apenas particulares, mas também o interesse público , exige o máximo de seriedade e de responsabilidade no seu enfrentamento. Não há lugar para demagogia ou amadorismo. A reforma agrária é para
ser tratada com ampla visão social e económica, colocando-se sempre em primeiro lugar os altos interesses do Brasil.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) elaborou recentemente proposta visando à alteração dos índices que medem a produtividade da terra, índices a partir dos quais as propriedades rurais são classificadas como produtivas ou
improdutivas e, conseqüentemente, tomam-se ou
não passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Parece, no entanto, que na elaboração
da proposta não foram utilizados a seriedade e os
apurados critérios técnicos que a relevância da tarefa estava a exigir.
O jornal O Estado de S.Paulo, edição do dia
27 próximo pretérito, noticia pesquisa realizada pela
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), a qual
evidencia que os índices de produtividade propostos
pelo Incra são absolutamente irreais, pois situam-se,
na maior parte dos casos, em patamares não atingidos pela grande maioria dos agricultores. Em outras
palavras, para que uma propriedade não seja considerada improdutiva e, por via de conseqüência, sujeita a ser desapropriada, exigir-se-ia de acordo
com a proposta do Incra que ela atingisse índices
de produtividade superiores às médias verificadas
nos diversos Estados da Federação. Assim, adotados os índices propostos pelo Incra, vastas parcelas
das lavouras de maior importância económica do
País poderiam ser desapropriadas.
Tome-se como exemplo o caso da soja, que,
na forma de grãos, farelo e óleo, responde por mais
de 30% da pauta de exportações agrícolas do País,
constituindo, portanto, cultura de enorme relevância
para a economia nacional. O estudo da CNA indica
que nada menos de 70% das lavouras de soja do
Brasil seriam passíveis de desapropriação, por produtividade insuficiente, uma vez adotados os índices
definidos na proposta do Incra.
Utilizando-se dos dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) relativos à produtividade da safra 95/96, os técnicos da CNA realizaram comparações entre o rendimento médio das
principais culturas em cada Estado e os índices propostos pelo Incra.
No caso da soja, o Incra propôs um índice de 2
mil e 500 quilos por hectare como parâmetro de pro-
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dutividade para os Estados das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No entanto, o único Estado dessas três Regiões a atingir produtividade média superior ao índice proposto é o Paraná, com 2 mil 672
quilos por hectare. Importantes Estados produtores
como São Paulo, com 2 mil190kg/ha, Santa Catarina, com 2 mil 369kg/ha, Goiás, com 2 mil 209kglha,
Mato Grosso, com 2 mil 425 kglha, e Mato Grosso
do Sul, com 2 mil410kglha, têm todos produtividade
média abaixo do patamar sugerido pelo Incra. Para
as Regiões Norte e Nordeste, a exigência do Incra é
um pouco mais modesta, situando-se em 2 mil
kglha. Mais uma vez, porém, apenas um Estado o
Maranhão, com 2 mil157 kglha na média consegue
atingir o parâmetro, ficando todos os demais abaixo
dele.
Mas o irrealismo dos índices propostos não se
restringe ao caso da soja. Antônio Donizeti Beraldo,
chefe do Departamento Técnico da CNA, ressalta o
caso de outros produtos agrícolas de importância,
como o milho. Nesse caso, o patamar de produtividade sugerido pelo Incra, para todo o País, de 2 mil
kglha, deixa de ser alcançado por quase 33% dos
produtores nacionais. No que se refere à segunda
safra de milho, a quase totalidade das lavouras
99,87% delas, para ser mais preciso estaria abaixo
do índice mínimo.
Aliás, um dos pontos mais criticados na proposta do Incra é exatamente o estabelecimento de
índices nacionais. Para a CNA, os índices têm de
ser regionalizados, levando em consideração o sistema específico de produção de cada.,. região. Com
efeito, tendo em mente a dimensão continental deste
País, a lógica do argumento da CNA parece irrefutável.
A situação da soja e do milho repete-se, com
alguma variação, para 19 entre os 22 principais produtos da agropecuária brasileira, haja vista que apenas a laranja, o trigo e o tomate possuem índices de
produtividade compatíveis com os propostos pelo INCRA. No que concerne a esses três produtos, não
mais do que 5% das áreas de produção seriam passíveis de desapropriação por não atingir os patamares sugeridos.
A banana, por exemplo, situada em 102 • lugar
na classificação por valor produzido na agropecuária, teria mais de 42% da produção com média de
produtividade inferior aos 1 mil e 100 cachos por
hectare propostos pelo Incra. Também os produtores
de maçã e uva seriam duramente atingidos pela alteração dos índices. No caso da maçã, mais de 52%
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da produção deixaria de atingir a produtividade de
113 mil e 200 frutos por hectare. O café, tradicional e
importante produto de nossa pauta de exportações,
teria mais de 30% de suas lavouras passíveis de desapropriação para reforma agrária por não atingirem
a média de 950 kg/ha.

zação de sessão deliberativa ordinária amanhã, às
14 horas e 30 minutos, com a seguinte

Como afirmamos anteriormente, a·quesfãolundiária envolve relevantes interesses, todos os quais
merecem o devido respeito. Entre todos esses interesses, deve ser considerado, em primeiríssimo lugar, o interesse público. Não resta dúvida de que a
democratização da propriedade da terra corresponde aos interesses nacionais, maslrãta-seâe um processo que precisa ser conduzido com a máxima
isenção, critérios técnicos e seriedade, não se podendo admitir, na sua condução, demagogia e irresponsabilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1995

Não discordamos da necessidade de redefinir,
para as diversas culturas, os patamares mínimos de
produtividade que servem para enquadrar uma propriedade rural como produtiva ou improdutiva. Nossa
cobrança é no sentido de que esse processo atenda
os critérios técnicos e as exigências do bom senso.
Não faz qualquer sentido estabelecer como patamar
mínimo de produtividade um índice que não é atingido
senão por uma pequena parcela dos produtores. Não
faz qualquer sentido estabelecer -índices nacionais,
deixando de levar em conta as grandes e notórias diferenças climáticas, económicas, tecnológicas, de toda
·espécie entre as várias regiões do País.
Encarecemos, portanto, ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária que reveja sua
proposta alterando os índices que medem a produtividade da terra para as diversas culturas agrícolas.
Na verdade, de acordo com a reportagem d' O Estado de S.Paulo, a proposta do Incra Já vem sendo
avaliada pelos técnicos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Ministério da
Agricultura. Assegura o Ministro Arlindo Porto que
uma nova proposta deverá surgir como resultado
dessa avaliação e de discussões a serem travadas
entre os Ministérios da Agricultura e de Política Fundiária. Confiamos que assim será, pois a proteção
dos mais altos interesses da agricultura brasileira e,
por extensão, de nossa economia como um todo
exige a revisão dos índices consignados na proposta
do Incra.

É o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência lembra aos Srs. Senadores a reali-

ORDEM DO DIA
-1-

Proposta de Emenda à Constituição n 2 54, de
1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima e
outros senhores Senadores, que dá nova redação
Constituição Federal (efeito
ao § 2" do art. 1ú2
vinculante), tendo

aa

Parecer sob n 2 3, de 1997, da Comissão
· de Constituição, Justiça e Qid_a_®nia, Relator:
Senador Jefferson Peres, favorável com emenda
substitutiva n2 1-CCJ, que apresenta, com votos
contrários dos Senacjores Pedro Si_mon 'e Lauro
Campos e, em separado, do Senador José Eduardo
Outra.
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre as Emendas
n 2s 2 a 7, de Plenário)

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 89, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 511, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 89, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
-Parecer nº 378, de 1997), que autoriza a União a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco lntemacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até noventa
milhões de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.
(Poderão ser oferªcidas ememdªsaté o encel'ramento da discussão)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

ª

-_Está encerradª sessãi&.
(Levanta-se a sessão às 15h55min.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR LAVRO CAMPOS NA SESSÃO DE 18-7-97, QUE SE REPUBLICA
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR:
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO-PT-DF) Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não há mal que
sempre dure, nem bem que nunca acabe. Enquanto
os economistas procuram em seu universo fechado e
microscópico indicadores de que as âncoras que
amarraram o Real não foram ainda conroídas pela ferruguem do tempo e pelos ataques das contradições
agigantadas, a variável independente final, que é política, se encontra fora de seu campo de análise.
Há três longos anos atrás, quando foi lançado o
Plano Real, que, segundo o Presidente FHC, é "um
processo", lembrava eu que os neoliberais, a partir
de 1873, para dar uma austeridade "científica" à sua
ideologia, expurgaram o adjetivo "política" da denominação "economia política". Crismaram seu labor
abstraio de economics, desejando torná-lo, assim,
mais confiável, neutro e positivo. A mudança de rótulo não muda o conteúdo. O Plano Real, contém ingredientes presentes na política do Presidente Campos Sales imposto ao Brasil pelos Rotschild, na virada do século passado, do Paeg de Roberto Campos
e Bulhões aplicado após o golpe de 1964 e dos vários "planos" que se seguiram ao Cruzado I, sob os
governos Sarney e Collor.
A face real do Real 1 transparece sob a grossa
camada de cosméticos estatísticos, propagàlldísticos, dos rolos compressores e das -matemágicas
usadas com grande eficiência pelos beneficiários do
Plano: os políticos e os tecnocratas.
Enquanto o Real trouxe inegáveis dividendos
políticos, sendo a eleição do Presidente FHC o
·maior deles, ele e Itamar Franco brigaram pela paternidade do colossal rebento: Itamar, FHC, Caballo,
o FMI e outros parece que se dispunham a fazer o
teste de DNA capaz de dirimir as dúvidas sobre a
paternidade espúria. Ao lançar o Real li em entrevista de três páginas concedida à Gazeta Mercantil de
19 de junho, FHC assume a modéstia que lhe é peculiar em período eleitoral e diz que ele não teria
competência para ser o pai da criança: Edmar Sacha, Lara Rezende, Pérsio Arida e Gustavo Franco
;eriam conjugados esforços para produzir o rebento
:JOlítico e as necessárias tecnicalidades econômica!;
1 financeiras que o sustentaram.
O segundo sintoma de que o Real I, tão bem
·dido para levar Sua E)(-! ao trono Presidencial, não
.·<estava para garantir a reeleição, foi o reconheci~r.~·nto humilde do presidente-candidato de que ha-
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viam exagerado na abertura da economia brasileira.
Mas, como os deuses não erram, tratou FHC de esclarecer que o erro da abertura exagerada tinha sido
cometido -pelo outro Fernando, o Collor. Com o Real
I ratificara o erro e alimentara com a taxa de câmbio
sobrevalorizada e a redução de alíquotas de importação praticadas pelo genioso Gustavo Franco, FHC
-esquece •. também, que persistira no "exagero" por
três dolorosos anos. Reconhece Sua Exª que setores
_importantes da produção nacional foram destruídos e
que era preciso voltar ao execrado protecionismo.
Diante da pergunta do jornalista se o fechamento não
se chocaria com a globalização e se os incentivos setonais não representariam o retomo ao velho protecionismo, o pai do Real 11, saiu-se com esta: "Porque os
Estados Unidos fazem isto. A França e a Alemanha
também. Isso tem a ver com a possibilidade de garantir as variáveis essenciais ao crescimento econômico",
descobrindo a roda, redescobrindo a neo-roda, inteligentemente. Mas, se assim é, se o protecionismo é
necessário, o Real I que abriu a economia brasileira à
globalização, à invasão da concorrência externa sucateadora, não se preocupou em "garantir as variáveis
essenciais ao crescimento económico". Confessou, finalmente, o Presidente FHC que "a versão inicial de
Franco era abrir totalmente a economia e salve-se
quem puder" (p. A-10). Mas, como a abertura destruidora, incompatível com o "crescimento económico", era essencial para eleger o Presidente, acres___ centando à oferta interna as mercadorias importadas a
preços subsidiados, achatando a inflação e aumentan- do a dívida externa, ela foi incorporada ao Real I em
nome da modernidade globalizante agora descartada, atingida pela obsolescência precoce. Se o Real I,
analisado ex post, errou ao "abrir totalmente", elevou
o déficit comercial a alturas incomensuráveis, agora
o Real 11 adota o que antes era pecado: o protecionismo. O dinossauro rejuvenescido entra triunfalmente no parque dos dinossauros. É que os falidos
e sucateados pela abertura "exagerada" não votam
no governo sucateador, o do Real I. Com o Real 11
chegou-se ao ponto "que requ(;r, não que permite,
que nós olhemos com mais atenção para os setores
que podem ser reestruturados". Aqueles para cujas
falências o governo não tinha olhado, agora o Real 11
olha e "reestrutura". Mas o próprio governo confessa
que não são três mas 42 os setores que serão so.corridos pelas benesses do Real 11. Modestamente,
o Presidente se lembra apenas da ação do BNDES
concedendo empréstimos com juros subsidiados,
desculpas pelo antigo palavrão, no "setor têxtil, nos
setores de calçados, autopeças".
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Documento recente do Ministério da Indústria e
Comércio foi mais sincero ao apontar que não- ape~
nas três, mas quinze setores ainda recuperáveis,
atropelados pela avalanche importadora do Real I,
seriam ressuscitáveis pelos subsídios, agora virtuosos mecanismos de desenvolvimento... "A filosofia
do BNDES mudou", afirma o presidente FHC, y todo
lo mas también ... O Real i, que a propaganda oficial
e sem peias fantasiou em doce e alegre preâmbulo
do Real 11, agora retira sua máscara que recobria a
transparência mentirosa da social-democracia brasileira. "A fase mais pesada já passou". Mentiroso de
peminhas curtas, o Dr. Gustavo Franco que afirma
que "a fase mais pesada já passou" {Jornal do Brasil, 29-6-97, p. 39). No mesmo local declara que a
"fase mais pesada" seria aquela em que "a taxa de
inflação cairia de 4.000% para 6% ao ano, os salários teriam um ganho de 20% e o salário mínimo dobraria... "Que Fase Pesada"! Doce e suave peso tem
"a fase pesada" de Franco quando a fantasia transforma o economicídio em festa.

__ Ao custo de sustEmtação do engenho, o Real I,
- -correspondeu o amadurecimento da consciência pcpular revelada nas pesquisas de opinião: apenas
36% ainda apóiam o Plano. Como o Real I levou
FHC ao poder, o fracasso do plano, seu elevadíssimo custo social, imporia a derrota na reeleição. Para
atingir a meta síntese, a perpetuidade no pOder, o
"processo" começou a ser virado pelo avesso. Tudo
que era proibido será consentido, os pecados antigos_ se_ iran5fQrmam em virtudes novas, os crimes
são_ ~n_altecidQ_S,_ PJ!{adiz_ que já malufou mas que
não malufará mais; Maluf diz que-já pittou mas que
não pittará mais; Sérgio Motta trocou as delícias da
costela pelapemitência em Compostt3la. Sem ter certeza de que o Real 11 reverterá sua decadente aprovação popular, o Presidente diz que fará acordos
"até o infinito" com deus e o diabo com quem negocia-sua: eterna e fáustica felicidade. O irmão Covas
qu~ se enterre: Itamar que secontentecoma canaida_tu[a GoveiTJaC!()r,_e_rJ1_0JJ()Slção-ao antigo correli-- -_giQn;!ri_o Aze_r_ecjo~
arco das novas alianÇas-nasce no inferno, sobe aos céus-e se-Inclina i:le volta-para
as profundas. Todos partidos são bons desde que
sirvam aos propósitos do represidente.

ª

o

As coisas não protestam: o sucateamento das
bases industriais, as máquinas paradas diante dos
homens falidos e desempregados, as repartições públicas esvaziadas, o reajuste salarial e de vencimenO professor Edmar Sacha, há cerca de três
tos devidos e não pagos, a ruína dos hospitais, asmeses, advertia que- era preciso rearranjar o "processo". Gustavo Franco, divergindo da proposta de
escolas, universidades e institutos de pesquisas em
Kandir que bradava pela antiga "austeridade, austeabandono, as empresas estatais sendo vilipendiadas
ridade, austeridade", percebeu que o Real 11 deveria
antes das doações generosas, as terras não plantadas, os buracos das estradas sofrem mas não reclavir à luz com suas novas verdades eleitoreiras: gastança;gastança:;-g-astança quantum satis para chemam. Em plena penúria, 0 governo da social-demogar ao pódio eleitoral. Disse o genioso diretor do Bacracia derrama mais de 20 bilhões de_ reais no bolso
dos banqueiros, fornece 50,4 bilhões para São Paulo -- -cen·que, ~c-o-m-os gastos eleitoreiros, a inflação iria
voltar "um pouco". Tudo que foi enxugado será alae seus enroscas com 0 Banespa, estende a migalha
gado.
de 3 bilhões de reais (quantia equivalente à recebida
A mudança-derota-gerá-à.iísiedade, prõiroea
pela União como resultado da venda da Vale do Rio
Doce) para tapar o buraco negro do Banerj, fecha
turbulências. "Qual é a coisa que o senhor mais
753 mil empregos industriais, segundo o Ministério
teme, neste momento", pergunta o jornalista da G.M.
do Trabalho, 2.060.000 desde 1990; segundo o
(19-6-97). "A gente tem medo quando não controla.
IBGE, demite 160 mil bancários, cria a demissão
Por que há muita gente que tem medo de avião?
"voluntária" e ameaça ou demite 107 mil funcionários,
Tem medo ·porque não entende o que está acontecendo. Depois que entende o que está acontecendo,
passa de 1,4 para 2,6 bilhões o preço indecoroso a ser
pago pelo Sivam à Raytheon americana, estrangula as
o medo diminui", afirma o intimorato Presidente. Mas
aposentadorias, aumenta a idade mínima para obter o
se que estiver âcontecendo íor unia pane? Uma
"benefício", não escuta as vozes da rua, dos grevistas,
vez compreendida, o medo aumenta. O imprevisível
e temível seria "um desarranjo no sistema financeiro
dos famintos, do MST e dos eleitores que desejam cpiinternacional". Mas se o Real I não tivesse aberto
nar em referendum sobre a reforma da reeleição,
economiza recursos orçamentários destinados ao
tanto a economia brasileira a ponto de tomá-la joguete do ingovernável e do imprevisível, isto é, das
social, à reforma agrária, à infância, transforma o
desfeito e o não feito em realizações virtuais exibireservas em dólares voláteis; se a colocação de
bonds, papers e notes-brasileiros nos mercados no
das nas televisões fantásticas, eleva as importações
destmidoras em 122% durante o Real I...
mundo não ~tivess~ sido feita com tanta "eficiência",

o
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as mudanças de humores nas Bolsas mundiais, as
oscilações dos juros externos, principalmente o aumento das remunerações dos papéis emitidos pelos
governos ricos não criariam o perigo de provocar
uma fuga dos capitais voláteis pousados no Brasil. O
Real I preparou o terreno para que o Real 11 nascesse pisando em ovos ...
O Real li como Potlach Eleitoral
O professor Fernando Henrique Cardoso escreveu que o capitalismo queima o excedente que
ele produz em guerras ou no social. A queima do ex~
cedente que a social-democracia brasileira 'queima
no social", na falta da fogueira bélica, era destruído,
na sociedade indígena que ocupava o território do
atual Estado de Nova Iorque, por meio de uma festa
ritual denominada potlach. O magnífico e lauto excedente que o Real I deveria ter economizado ao fixar o salário mínimo no "último furo• da cintura magra dos trabalhadores, ao deixar de pagar 46% dos
vencimentos devidos aos funcionários públicos após
3 anos sem reajuste, ao surrupiar os 26% de equiparação constitucional entre servidores civis e militares, ao amealhar as sobras dos recursos orçamentários nas áreas sociais e na reforma agrária e nas
verbas destinadas às crianças, como denuncia o
TCU, ao receber as receitas da venda das empresas_
estatais, ao criar as receitas da CPMF que parecem
ter adoecido antes de melhorar a saúde pública, o
suado excedente será agora consumido no potlach
eleitoral que constituirá a maior distribuição de benesses, favores, doações necessárias para que o represidente "vença" a reeleição. Tudo que foi prometido será rapidamente cumprido no ritual eleitoral._
"Prometi muito", afirma o Presidente FHC, "e prometo prometer muito mais". Como disse certa vez o Ministro Bresser Pereira, no plenário da Câmara dos
Deputados, "há um discurso para a campanha eleitoral e outro para governar"... Nada do que foi esquecido será lembrado, afirma a transparência da
social-democracia empoada, amnésica, maquiada...
Se o Real I não provocou a desestruturação das
bases da produção nacional, se a produção de autopeças, de porcelana, de tecidos e confecções, de brinquedos, de sapatos, de vinhos e bebidas finas, da
construção civil, das indústrias de base e da agropecuária não foram desestruturadas, porque o Real 11 só
fala em reestruturação? "Tudo que foi desestruturado,
será reestruturado", prometem os refazedores remidos, redimidos. O espírito desencamado da rehumanização eleitoral baixa na figura mítica do r~ndidato.
Em período pré-eleitoral, todos somos irmãos: Maluf,
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ACM, Cameli, Çqy~, 1;3rito, Se~ão, Pitta... Todos serão eleitos, tQdos serão salvos.
Qs c_anchavos e aconchegas que visam assegurar o continuísmo de Fujinando, o mesmo de Menen e de Fujimori, desestruturam os frágeis partidos
políticos e congi,JÍ§õtª!ll o apoio fácil dos abatidos governadores dos Estados falidos. A Federação se liqüifaz
diante das relações políticas desinibidas, ilimitadas,
centradas !'lO poder sem pudor da União. Prepara-se o
palco para que o candidato-presidente se comunique
diretamente com os eleitores, ocupando totalitariamen-te a cena do discurso político incontroverso. Há tempos Sua Exl' já declarara que "não existe oposição", e
se ela inexiste, estamos diante do poder absoluto.
O dinheiro que foi enxugado, que sempre faltou
para repor salários, vencimentos, aposentadorias,
pensões, merendas escolares, equipamentos hospitalares, remédios, para remendar estradas, parece
que esteve sempre à espreita, na engorda, esperando o momento certo para mostrar sua potência, sua
irresistível força eleitoral. De novo, os tecnocratas
ensinam politicagem aos políticos, inocentes diante
das macromaquinações. "Novas Privatizações renderão US$85 bilhões•, (in Jornal do Brasil de 29 de
junho, p. 38).
De acordo com a Superintendente de Privatiza-- ç_ões_ do BNDES, Mariane Sussekind, a gaita vai entrar rapidinho, rapidinho ... E esclarece os motivos da
efiêiênci~ e da urgência pré-eleitoral: "o que permite
uma ação tão rápida do Ministério das Comunicações é o fato de a Lei Geral criar um ritual próprio de
concorrência, escapando do rigor da Lei ng 8.666,
que rege todas as concorrências"! "O.s .. comprado_res", esclarecem os açodados vendedores, "aliarão
ao bom negócio a garantia de Financiamento do
BNDES, em percentual definido caso a caso". Tudo
que era público será doado, tudo que era inibido
pelo pudor e pela vergonha será exibido. Venham
quente porque os doadores do sangue alheio estão
fervendo. Os recurs_os sociais, os do FAT, os do
INSS, os de empréstimos externos, as sobras devolvidas pelo austero Real I, o dinheirinho dªs J>rivatiza_çõesâà Vale-;-aa. CSNcfas ferrovias e estradas privatizadas se somarão ao dinheirão das privatizações
das telecomunica_çõ_es, algo em_Jorno_ de R$85 bilhões, que pagarão parte do lauto banquete que o potlach eleitoral destruirá em holocausto aos deuses, e
ao deus dos deuses. "Dinheiro não vai faltar", declara o candidato FHC, cavalo de terreiro no qual baixou o espírito de Jusc;elino.
__ _ ".Criou-se um conselho informé!l de ministros
para administrar a utilização de parte do ervanário
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da privatização das telecomunicações. Trata-se de
aplicar o dinheiro em obras que não pareçam eleitoreiras, mas fiquem visíveis antes da eleição. Sérgio
Motta ficou de fora•, revela a Folha de S.Paulo (caderno Brasil, 6-7-97, p. 18).
Para o Real 11 e suas urgências reeleitorais, o
principal de umà obra não é a pedra fundamental
nem sua consecução. O principal é a inauguração, o
palanque festivo, a divulgação televisiva do feito, o
retomo eleitoral dos investimentos públicos. Por isto,
entre as reformas necessárias para sustentar o Real
11 se encontra a luta oficial pelo direito da presença
do Presidente, recandidato, ao ato político da inauguração de obras.
Se a construção civil e as casas populares iam
de vento em popa, porque o presidente da Caixa
Económica Federal promete reconvocar os candidatos frustrados à compra da casa própria para participar do potlach eleitoral? Em entrevista ao Jornal do
Brasil do dia 22 de junho (p.12), o Presidente Cutelo
da Caixa Económica Federal, que retirou da cartola
3 bilhões de reais para tapar o buraco negro de 3 bilhões de reais desaparecidos do BANERJ, garante
mais 12 bilhões de reais. Ao potlach eleitoral serão
acrescidos 12 bilhões de reais que ressuscitam o
neo SFH sob o nome de Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Haja siglas ... "Dinheir-o não vai faltar",
afirma, sorridente o represidente FHC, o ex-austero.
"Brasil em Ação é o novo palanque eleitoral" estampa a manchete da Folha de S. Paulo Caderno Brasil,
p. 17). "Presidente prepara pelo menos 7 inaugurações de·obras nos 15 meses que faltam para a próxima eleição." Tudo que era secundário, agora será
prioritário: "Principal peça da campanha de reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil
em Ação (conjunto de 42 projetes prioritários) promete promover um boom no mercado de empreiteiras do país e movimentar a agenda de FHC até outubro de 98" (Folha de S.Paulo, data e local citados).
Os empresários e empreiteiros sobreviventes,
que amargaram um longo e penitente jejum ao longo
de três anos de Real I, sorriem,. novamente, ao
acreditar que das tetas do governo jorrarão leite e
mel, missões e comissões. "Entre os projetes selecionados pelo Programa Brasil em Ação, há obras
que estão sendo investigadas pela Justiça e obras
que são questionadas e criticadas por órgãos do
próprio governo. O pacote também inclui obras que
foram usadas na barganha política da reeleição e
obras que se arrastam há anos, produzindo um fenômeno muito brasileiro, o da multiplicação de custos.
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As obras da BR - 364, no Acre, contêm o maior nú- mero-ae irrégulãnaaaes já aponfadas ·pelo Ministério
Público Federal em construções do gênero" (Folha
de S.Paulo, caderno Brasil, 29-6-97, p.20).
A alma política c:júe animou o Real I e "alavancou" FHC à Presidência da República entrou em
exaustão. O caráter seco, enxuto, negativo, sucateador desumano do Real I, impede que os candidatos
às próximas eleições continuem a empurrar o carro
funerário em que se transformou o trator do governo.
O Ministro Sérgio Motta sabe que pode aproveitar o
impulso restante da máquina que moveu o Real I
para conseguir passar, rapidamente, pelo Senado, a
mais importante peça e a mais volumosa fonte de recursos a serem despejados nas praias do Real 11.
Serão R$ 85 bilhões só das áreas das telecomunicações, segundo o fantasista Ministro Serjão, pósCompostela, remido e perdoador. O sistema Radiobrás, com 490 emissoras de televisão e rádio, ficará
incólume, não será privatizado, pelo menos até que
preste os serviços que seu presidente Maurílio F.
Lima prometeu: "mover uma guerrilha televisiva para
garantir a reeleição do Presidente;" depois, imprestável, o sistema será doado.
"Cooperativas Refinanciam Dívidas - governo
pode resolver déficit de R$1,7 bilhões, concedendo
empréstimos e secutitizando as dívidas" (Gazeta
Mercantil, 25-6-97, p. C-7). O socorro vem para as
cooperativas de crédito agrícola, respeitando a prioridade do Plano Real I para com bancos, banqueiros
e agiotas.
O Real_ I que sempre__se cJ_rgul~oude ser fruto
de uma engenharia genética perfeita, desumana, laboratorial, se contamina com a modéstia eleitoral e,
não podendo comer uma buchada populista, fala
pela boca de seu presidente Loyola: 'Hora de Corrigir Antigos Erros" (Gazeta Mercantil, 23-6-97, p. b1) De onde sairá tanto dinheiro para vencer as eleições, inaugurando 15 obras até lá, abrindo, só nas
Comunicações, "750.0000 novas oportunidades de
emprego", de acordo com o Ministro Sérgio Motta?
Todos que foram demitidos pelo Real I, serão reempregados pelo Real 11. "Hora de Corrigir os Erros."
Descontraidamente e com fraqueza, os dois "ele,
Loyola, e o diretor de Fiscalização Mauch discutiram
o redesenho que pode vir a ter o Banco Central
como guardião da moeda e como orgão regulador
do sistema financeiro, e quais as distorções que não
podem ser indefinidamente adiadas" (G.M. 23·6-97,
p. 1) Depois da suave e amiga intervenção em 69
bancos, após a permissividade que doou 25 bilhões
de reais a bancos podres, inclusive falsificadores de
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moeda escriturai, assaltada a casa, prometem colocar novas trancas, as trancas do Real 11. Tudo que
não foi fiscalizado será vigiado ... : "Dinheiro não faltará." "O Programa Brasil em Ação inclui Obras Eleitoreiras e Projetes Quesiionados por Órgãos do Próprio Governo. Plano Enfrenta Críticas e Ações Judiciais," estampa a manchete da Folha de S. Paulo
(caderno Brasil, 29-6-97, p. 20).
Ignorando que matar passarinho é crime inafiançável, o Presidente FHC confessa que o tiro por
ele disparado contra os pensionistas, em petição de
miséria, tinha acertado um elefante, certamente uma
referência grande contingente de eleitores abatidos
com a proibição de acumular duas misérias: a miséria da aposentadoria com a miséria da pensão. O
Real 11 e a proximidade das eleições humanizaram o
coração de sua majestade que, diante das demonstrações de rua dos sacrificados pelo tiro de misericórdia, voltou atrás.
As companhias aéreas brasileiras que sempre
voaram de acordo com o princípio de Arqüimeâes,
recebendo um impulso de dinheiro líquido de baixo
para cima igual ao peso do volume pofítico deslocado, querem participar do potlach eleitoral devorando
4 bilhões de reais. "De onde virá tanto dinheiro?", indaga a consciência enxuta dos ressequidos e estupefatos brasileiros.
O potlach eleitoral será imenso, garante o Presidente FHC. "Não se esqueçam de que petróleo é
dinheiro e a União continua sendo proprietária das
reservas petrolíferas brasileiras". FHC está disposto
a por fogo no petróleo, a vender as reservas cubadas do ouro negro para: -aquecen5granaeq)o~lach
eleitoral. O insuspeito ex-deputado e empresário Hebert Levy se preocupa: "Por sua vez o Presidente
Fernando Henrique lembra que o petróleo cubado
não pertence à Petrobras, mas sim à União, sendo
considerado como reserva financeira" ... Repito pela
enésima vez, enfatiza no jornalista: a autoridade moral do presidente é o ativo mais importante para o
País ... (Gazeta Mercantil, 3-7-97, p. A-4). O petróleo era nosso, agora pertence ao potlach eleitoral.
A Múltipla Personalidade de FHC
Os financiamentos externos que refluíram para
o Brasil, para o Egito, para a Rússia, para a Austrália
e para a Argentina por causa da redução de investimentos e da contração da atividade económica européia, a partir de 1873, sustentaram os 10.000 quilómetros de estradas de ferro construídas âu-rãnte o
segundo Império, a infra-estrutura portuária, o surto
ferroviário portenho. Cri-aram as condições paraque
surgissem do quase nada, grandes capitalistas inter-
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mediários entre as fontes aparentemente inesgotáveis de empréstimos externos movidas por uma irresistível necessidade de oferecer empréstimos ao
resto do mundo, colónias e ex-colónias e a imperiosa necessidade de ampliação do sistema ferroviário
do mundo pobre, fornecedor de matérias-primas, minério~,-~lgodão, cana, café, <l.O centro.
-A crise da dívida externa da Argentina, resultante dos crt;!scentgs e, de início, dinamizadores empréstimos externos, estourou em 1890, levando à falência a Casa Bahring e os bancos associados aos
empréstimos. Na medida em que os sinais da crise
vão ficando mais patentes, os banqueiros do mundo
se protegem, estatizando a dívida externa, isto é,
transferindo a obrigação de pagar dos ombros inconfiáveis dos capitalistas para as costas largas do Governo. 80% da dívida externa argentina já era dívida
pública externa porocasião do default. A burguesia
se endivida, acumula capitais privados, consome do
bom e do melhor e nós pagamos a dívida, "a nossa
dívida externa", sob pena de sermos apodados de
caloteiros ...
O Presidente Campos Sales foi o pagador da
dívida externa brasileira que sustentara o auge, a
partir de 1844. É que a retomada da crise de 1870, a
_expansão da produção nos Estados Unidos e na Europa depois de rriaisde duasdécadas de depressão,
exigia a presença na periferia do mundo capitalista,
não mais de compradores de ferrovias e de máquinas e de equipamentos industriais, mas de um amplo mercado de consumo para as mercadorias que
voltavam a ser produzidos em escala crescente no
capitalismo cêntrico. O diário da viagem do já eleito
e ainda não- empossado Presidente Campos Sales
se encontra registrado em seu livro intitulado "Uma
Campanha Republicana". O garrote vil que os interesses do capitalismo cêntrico aplicam sobre as vítimas endividadas, dependentes, é repetido como resultado das leis dialéticas de 'polarização, mútua dependência e exclusão recíproca-que presidem o movimento de todas as totalidades", conforme Marx. O
processo de "globalização neofíberal" alua! não passa de mais um momento daquele processo que leva,
necessariamente, a uma radical mudança da divisão
internacional do poder, do capital, do trabalho, das
formas monetárias, das relações mercantis, financeiras e políticas internacionais e da divisão internacional do mercado.
:Campos -saJes for modelado, en\:fúanto presl-dente da República brasileira, por essas relações internacionais de dominação tal como se configuram
em momentos de crise e de redefinição do capitalis-
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mo cêntrico. Pa.·a mim, a crise do capitalismo é um
processo que tende a completar-se, isto é, a desenvolver, a globaiizar a universalizar as contradições
que movem a acumulação de capital. Ao se desenvolver, o capitalismo exige, necessariamente, que a
negatividade do sistema capitalista, que sua necessária vocação destruidora, que as forças tanáticas
que dão sobrevida ao capitalismo evitando os efeitos
da portentosa eficiência do sistema-sobre seu invólucro, sobre o tecido social de suas paredes, venham
a romper o edifício por meio da crise e da superação
do sistema.
A grande crise, a convulsão globalizante impulsionada pela Revolução Industrial, provocou a destruição do artesanato indiano, a paralisação e a queima dos artesanatos brasileiros sob as ordens de
Dona Maria, a Louca (1785), a abertura dos portos à
globalização imposta pelos interesses industriais brit'ªnicos, em 1808.
A necessidade de exportar máquinas e equipamentos que os empresários britânicos experimentaram a partir da saturação da Ilha para aqueles produtos, levou a derrogação do Tratado de Mettuen.
As exportações de máquinas e equipamentos industriais, antes proibida, a fim de manter as vantagens
decorrentes da industrialização como monopólio da
Ilha, foram faciiitadas e estimuladas. A Lei Alfandegária Alves Branco, de 1844 é a contraface brasileira
daquelas necessidades. Os estímulos às importações de máquinas pelo Brasil se encaixam como uma
mão na luva dos capitalistas ingleses que precisavam exportar o excedente sob a forma de máquinas.
Para isto, o credito externo se amplia, nossa dívida
ext§rna cresce para que o Brasil pudesse desempenhar a contento o papel a ele reservado nas relações internacionais cuja globalização estava sendo impulsionada pelas contradições centradas na GrãBretanha.
A Guerra do Paraguai poda os excessos periféricos, isto é, liquida o desaforo do povo guarani de
tentar construir um centro periférico produtor de máquinas, de navios de ferro (6), de indústria de armas
e siderurgia sob o governo atrevido de Solano Lopez. O encilhamento e a crise brasileira do início da
República trouxeram ao perfil do governo Campos
Sales vários traços presentes no aluai oitoênio do
Presidente FHC. Os constrangimentos externos obrigaram Campos Sales, na segunda versão do tratado
de intenções assinado por ele e redigido pelos Rotschild, em Londres, a comprometer-se a demitir funcionários, a hipotecar as receitas da ·Alfândega, a
cortar gastos públicos, a hipotecar a Companhia de
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Água do Rio de Janeiro, a criar um imposto em ouro
sobre as importações, a constituir uma grande reserva de reais (contos de réis), a equilibrar o orçamento, e, finalmente, não só a enxugar mas a queimar
dinheiro, o que foi feito no ano seguinte.
um duplo de Campos Safes.
Mas FHC nao
As relações entre um indivíduo e seu "outro", tão
bem descritas por Otto Rank, autor.de "O Traumatismo do Nascimento" e de "O Duplo", não são suficientes para explicar a personalidade múltipla de
FHC. "A consciência individual é o resultad()das reiaçõessociais em que se entra" e que modelam culturalmente, para o bem ou para o mal, a dita consciência. A dimensão da globalização ·atual e de suas
agigantadas colitrádições mundiais inserevem com o
buril e o cinzel do caos, a necessidade de uma personalidade múltipla secolocar no centro do poder. A
sede do monarca é uma espécie de cadeira operatória em que intervenções plásticas são feitas continuamente para tentar adaptar a fisionomia de FHC
às exigências contraditórias da crise atual, crise
complexa, expressão de várias contradições inadministradas e inadministráveis.
O FHC do Real I é uma figura próxima de
Campos Safes, de seu governo desestruturador, enxugador, que procura restabelecer a credibilidade
para conseguir mais e novos empréstimos externos.
Um governo que procura garantir o pagamento da
dívida externa em "moeda forte" lastreada em uma
economia fraca. Dívida externa lastreada em ouro ou
em dezenas de bilhões de reservas internacionais,
eis as garantias que os credores do mundo exigem
dos dois presidentes clonados.
Impopular e apupado, o Presidente Campos
Safes voltou para Campinas após seu período na
Presidência. FHC não auer voltar para São Paulo.
Seu 'dia do fico" já foi comemorado com a reforma
da reeleição. Logo deve se desclonar de Campos
Safes, adquirir novas características genéticas, mudar o perfil, colocar outra máscara. O Real II dará à
luz um presidente com feições de Juscelino, com
profundas assimetrias faciais com o rosto de Campos Safes.
O Presidente Juscelino assumiu a conturbada
presidência no momento em que o auge do capitalismo internacional, prodt~zido p_ela_ GJ.J_erra da Coréia,
se esgotara. Em 1957 as produções de carros e de
mercadorias da linha branca levavam o pânico aos
industriais norte-americanos. Se a crise de 1929
eclodira quando a produção de veículos atingira 5,3
milhões de unidades, em 1957 ela alcançara o pico
de 7 milhões de unidades, arrancando de apenas
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0,7 milhão produzidos em 1943. Exportar é preciso
para que viver não se torne impossível, sabiam os
capitalistas norte-americanos diante das ameaças
da sobreacumulação de capital.
Juscelino Kubitschek ass:..me contra todos.
Rompe os limites internos e as amarras impostas
pela estupidez do FMI que deseja manter as estruturas arcaicas, a velha divisão internacional do capital,
do trabalho, da exploração, da produção e do mercado. A per-Sonalidade multifacetária de FHC quer ser
Campos Sales e também, porque não, seu oposto,
Juscelino. O Brasil de Juscelino foi o hospedeiro
desse capital estrangeiro que sobrava em 1957 e
que, por isso, se tornou o objeto transplantado para
o Brasil, para 'o México, para a Argentina, para o Canadá, para a Coréia do Sul. .. O fechamento protecionista que o Brasil praticou após a segunda guerra
mundial preparou a abertura desnacionalizante, protecionista do capital estrangeiro. Entre o momento
do nacionalismo protecionista do Brasil s dos interesses nacionais e a abertura para o transplante e a
dominação intemalizada do capital estrangeiro, pelo
menos a vida de Getúlio Vargas foi sacrificada. Apesar da grande mudança verificada entre a forma independente de acumulação de capital que Getúlio
procurou manter e a abertura para a acumulação extema e sua dominação política, tanto um quanto o
outro estavam laborando no mesmo pólo: a acumulação de capital, a fundação dos alicerces da sociedade industrial brasileira. Naquele estágio ainda incipiente de acumulação de capital, o Governo não poderia ter opçÕes muito amplas. A quantidade de capitais nacionais, estrangeiros e estatais que formariam as bases das indústrias brasileiras, e o acionamento de limitados instrumentos de política fiscal,
cambial, orçamentária, de gastos públicos e a intensidade das obras de infra-estrutura tidas como necessárias para receber o hóspede ilustre e protegido, o capital transplantado, constituíam o ãmago do
espaço de manobra em que a economia dominada
poderia se mover. Foram os gastos em infra-estrutura rodoviária, elétrica, de comunicações a carga da
União e dos Estados que ajudaram a ativar e que dimensionaram os investimentos auxiliares e complementares das indústrias automobilísticas e da linha
branca, dos duráveis. As alianças, que agora se
rompem com a globalização, entre montadoras
transplantadas e fornecedores nacionais de partes,
peças e componentes, bem como as oficinas de
conserto e postos de abastecimento dos meios individuais de transporte e de recepção do som, de imagens, de palavras. Getúlio e Juscelino foram, ao

contrário de FHC, condutores de um processo necessariamente sediado na produção. A acumulação
selvagem movida por decisões externas e incontroláveis, impôs uma taxa de formação de capital, de
poupança, de acumulação que só impôs a concentração investidora de renda e concentração consumista da renda nacional; uma para sustentar as necessidades do processo de reprodução, evitar a crise, e a outra, para que a produção elitista, de produtos caros, de luxo, criassem o mercado privilegiado,
reforçando a concentraÇão da renda nacional e a exclusão das bases da população. A massa da população brasileira que se situava nas proximidades do
salário .mínimo jamais poderiam ser resgatadas
para o mundo novo dos consumidores de mercadorias de luxo, globalizadas pelo transplante. A
acumulação de capital passou a determinar as
prioridades reais dos recursos produzidos pelo trabalho coletivo, retirando-os da saúde, das penitenciárias, da educação, do lazer, da 'vida e lançadoos em investimentos auxiliados pelo endividamento externo e pela dívida pública crescentes. Os
planos políticos de governo que traduziam apelos
humanitários e preferências pelo social, como as
promessas dos militares de 64 de restabelecerem
as eleições e algumas instituições democráticas já
saiam de suas bocas como mentiras incompatíveis
com a-realidade dura, com as matrizes fincadas na
produção excludente e elitizante.
O despotismo e o autoritarismo que se encarnam na estrutura e nas relações políticas brasileiras
só podem ser entendidos quando se decifram seus
hieróglifos no processo de acumulação de capitais
dependente, elitista, açodado, selvagem. Tendo o
capital criado os obstáculos ao próprio capital (segundo os ensinamentos de Marx), a sobreacumulação dependente e endividada, a pobreza da massa
de trabalhadores desorganizada, dessindicalizada
para ser melhor explorada, os tecnocratas geniais legitimaram a construção do caos social e da barbárie.
O milagre económico acabou mostrando seus truques, suas irresponsabilidades e descaminhos após
sua exaustão.
O governo de -FHC representa o momento da
consciência plena de que a crise de acumulação
de capitais produzira seus desastres desumanos,
afugentara capital-dinheiro potencial da produção
e dos investimentos para él_!lspeculação, transformara os empréstimos externos em investimentos e
esbanjamentos sem retorno, incapazes de pagar
as dívidas avolumadas. O empobrecimento da
classe média e o desvio de recursos do social para
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o luxo e o supérfluo não se mostravam mais capazes de criar mercados aptos para manter a taxa de
acumulação legitimadora dos governos despóticos. A legitimação do poder político ao perde o
respaldo da eficiência econômica do milagre, começa a se lembrar do povo esquecido, das ruas
desertas, dos sindicatos destruídos, das organizações populares abortadas.
Do ponto de vista da totalidade mundial, a crise
decorrente do processo de acumulação de capitais
iniciado depois da segunda guerra mundial coincide
com a crise final da acumulação capitalista que o
keynesianismo cêntrico instaura. Mas, ao contrário
da crise capitalista norte-americana, as crises de
acumulação brasileira, latino-americana. e soviética
não foram barradas pela dívida pública intransponível, nem pela dívida externa impagável. Na Rússia,
o colapso ocorreu quando a dívida externa não representava sequer 5% do PIB e a dívida pública ainda
engatinhava.
A sobreacumulação selvagem de capital, tal
como se verificou na periferia dependente, nos setores de luxo transplantados após a segunda guerra
mundial provocou o colapso da taxa de lucro, expulsou os capitais para a especulação e limitou os mercados para os carros e duráveis. Durante a chamada década perdida a produção de carros, que conheceu uma profunda retração inicial, se manteve a duras penas em escala inferior a um milhão de unidades/ano. O despotismo militar que fora tão claramente direcionado e colocado a serviço do desenvolvimentismo elitista e anti-social, que se posicionara
claramente no pólo da acumulação de capitais, que
pretendia completar a estrutura produtiva do capitalismo dependente através da incorporação dos departamentos produtores de meios de produção e de produção de meios de destruição, de não-mercadorias bélicas, de carros de combate, aviões de guerra,
de satélites espaciais e do setor nuclear esbarrou
com restrições internacionais que tinham por objetivo manter a estrutura produtiva semi-integrada e dependente.
Os constrangimentos externos se exerceram
sobre a economia brasileira, a jugular do endividamento externo foi seccionada e invertido o fluxo de
capitais: ao invés de mais empréstimos exigia-se õ
pagamento dos juros e do principal. A partir de 1980,
o Ministro Simonsen iniciou o processo de fechamento da economia brasileira a fim de que, importando menos e exportando mais, se constituíssem
os saldos externos destinados aos pagamentos feitos aos banqueiros do mundo.

A Formação do Consumidor Antagônico
na Sociedade Brasileira
O Real li e a Conservação Neoliberal
da Estrutura do Consumo
A produção transplantada na década de 50 violentou as condições da pobreza brasileira a fim de
criar as condições de reprodução do capital estrangeiro. O transplante do capital produtor de mercadorias de luxo foi um fenômeno que atuou como um
corpo estranho no organismo econômico, político e
social brasileiro. A produção produz não apenas "um
objeto para o sujeito (consumidor) mas um sujeito
para o objeto e o desejo do objeto no sujeito", como
entendeu o gênio de Marx. O consumidor antagônico
brasileiro se apropriou da melhor, mais cara e elitizada parte da produção nacional não exportada. O
consumidor endividado da classe média era o adquirente dos carros usados, dos objetos de segunda
mão e de segunda categoria. Os excluídos do acesso ao mercado de consumo foram sendo desligados
da produção, do emprego, perdendo casas, abandonando escolas, engrossando as filas da morte dos
hospitais públicos e abarrotando os presídios. Para
mudar a estrutura do consumidor brasileiro antagónico seriam necessárias operações estruturais profundas, que atingissem o âmago da estrutura da propriedade, do capital, da propriedade fundiária, da
distribuição da renda nacional e do consumo coletivo. O que a crise do capitalismo brasileiro exigia era
impossível de ser realizado dentro do universo conservador balizado por nossas heranças individualis·
tas, elitistas e excludentes.
Se a produção desenvolvida dentro dos padrões impostos e reforçados pela acumulação de capitais produziu o mostro - o consumidor coletivo antagónico, o do luxo e da nobreza, de um lado, e o da
exclusão e da pobreza, de outro - a remodelagem, o
distributivismo tópico, as juras e perjuras pelo social não poderiam ser concretizados sem uma profunda e radical mudança em suas matrizes, situadas
na produção e na distribuição da renda nacional. A
democratização do consumo, da saúde, da educação, da cultura, do lazer, só poderia ser alcançada
se a produção e os investimentos passassem a oferecer bens e serviç_os democratizáveis. apropriáveis
pelo conjunto da sociedade.
A estrutura do consumo se relaciona aos ante>riores momentos do processo produtivo-consuntivo e
se mostra, assim, imutável, dificilmente remodelável.
Quinze anos se passaram sem que as contradições
entre as condições da produção e as do consumo
(da realização) encontrassem uma solução. O redi-
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recionamento do processo de acumulação para os
setores produtores de mercadorias para os trabalhadores, para os consumidores de baixa renda sempre
foi uma promessa utópica incapaz de se encarnar na
realidade brutal, onde se incrustaram as opções preferenciais pelo luxo e pela dissipação.
Voltar uma parcela maior da produção para as
exportações sempre pareceu a melhor e mais conservadora solução, do ponto de vista dos administradores e tradutores dos interesses protegidos pela
estrutura dominante.
Quando a sobreacumulação elitista bloqueou
os investimentos e impôs um crescimento negativo
ao PIB, a solução foi abandonar a ótica da produção
e passar a ver o mundo e sua dinãmica do ponto de
vista do consumo individual, do •consumidor soberano" neoliberal. Para irrigar o capital sobreacumulado,
a taxa de inflação necessária passou de um dígito
ao ano, na década de 1940, para 84% no último mês
de governo do Presidente Sarney. A inflação, impor!ante ingrediente no aumento da massa de mais valia, e, portanto de acumulação de capital, perdeu sua
função, virou problema quando só a hiperinflação
era capaz de garantir a lucratividade do capital sobreacumulado.
Só em FHC 0 neoliberalismo se transforma de
um programa de combate à inflação numa estratégia
de adequação do sistema capitalista braSileiro às exi~
gências impostas pela estrutura do consumo coletivo
antagónico. Se o consumidor coletivo brasileiro está
inscrito num perfil de demanda imutável, então é preciso que 0 governo tenha força e visão para adequar 0
sistema de saúde, de educação, de segurança pública,
de aposentadoria e pensões de fornecimento de energia elétrica, de telefonia, de comunicações, às caracteristicas imutáveis da estrutura do consumo. Esta aceitação do caráter imutável da estrutura da demanda coletiva representa uma grande mudança em relação à
ótica anterior, estruturalista, que pretendia chegar à reformulação do consumo coletivo a partir das mudanças
nas estruturas produtivas, na repartição da renda-e da
riqueza nacionais. O Real I tem em comum com o
Real 11 o fato de serem o resuHado da rendição do govemo às injustiças económicas e sociais objetivadas
na demanda coletiva antagónica. O perfil da demanda
coletiva brasileira é o retrato de Dorian Gray que esconde toda sordidez, toda feiúra do sisternil-_Qo ponto
de vista ideológico se troca uma visão baseada em
Adam Smith, em Ricardo, em Marx, os economistas do
valor trabalho e da produção, por uma visão oposta, c:le
J.B. Say, de Nassau Senior, dos neoliberais de 1873,
de Friedman e de Hayeck, que colocam as decisões
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do "consumidor soberano", individual, como o fulcro
de orientação _do_sistemQ. e como trilha mental para
·sua compreensão~ "O consumidor soberano" brasifeiro se apresenta, num pólo, com o poder de compra, com o nível de renda que o situam nas camadas
superiores do primeiro mundo. No pólo oposto, o
"consumidor soberano' brasileiro é o soberano da
miséria, dos excluídos, dos famintos. Todas as categerias de consumidores serão contempladas com o
Plano Real e a inserção do Brasil no contexto da globalização.
No Brasil, o falso diagnóstico dos neoliberais,
de que a inflação era provocada por excesso de consumo, permitiu uma violenta agressão ao consumidor coletivo, que deu início à remodelação conservadera que se consolidou com o Real I.
Se a estrutura do consumo antagónico não
pode ser mudada sem que se aprofundem radicalmente as reformas de base, na produção, na distribuição da renda e do produto social, os limites da
modernização conservadora obrigam a que se inverta neoliberalmente a visão do processo: ao invés de
partir da produção e de suas transformações, se parte do consumo e de sua imutabilidade, dirigindo um
fluxo de bens e serviços de saúde, de telefonia, de
carros, de artigos de luxo e de serviços de primeiro
münâo para os consumidores ricos e milionários.
São os consumidores da telefonia da banda B, dos
serviços médicos dos hospitais privados que serão
transplantados, das escolas de primeiro mundo, dos
carrões de superiuxo, dos iates principescos, dos
portadores de seguros privados de saúde, das aposentadorias privadas.
Ao destruir a estrutura produtiva erigida ao
tempo de Vargas e de Juscelino, o presidente FHC
montou uma estraté.gia_su~ateadora. "O Estado fevou 50_anQ.s _gaJ_<l. ~Etr !JlQ.QtMQ e_ vai levar de 5 a 1O
para-ser remontado. Isso está em marcha'. Palavras
de FHC (Gazeta Mercantil, op. cit., p. A-12). A CSN,
a Vale, as_l::mPJE!_li<l.S e_11_ergé.ticas e hidrelétricas, a
Alcalis, as empresas que possuíam um capital tangi.vel, riqueza real, um capital rentábil, foram doadas
abaixo do valor patrimonial. Compradas por meio de
empréStimos subsidiados e subavaliações patrimoniais é óbvio que a taxa de lucro delas se eleva em
razão da depreciação de seu capital constante. O
_produto _dessas_ y_endas constitui uma parcela que
será devorada no grande Potlach eleitoral, o Real 11.
Por este ralo irão todos os bancos estaduais cujas
_d_í3lidas foram securitlzadas e federalizadas pela Caixa Econômica e outros estabelecimentos oficiais. Se
o nosso sacrifício passado, objetivado na estrutura
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produtiva, principalmente nas empresas estatais foi
doado, resta doar nosso futuro, nossa capacidade
de consumo que formará o mercado interno, aberto à
exploração global. O direito de nos explorar em bandas, em faixas, em segmentos de acordo com o padrão de consumo de cada segmento constitui o objeto
intangível que será vendido por meio das concessões
de exploração dos consumidores brasileiros.

!aturarão de um fundo_complementar capaz de tornar lucrativas e rentábeis aos doenças caras, a aids,
a tuberculose e todas as doenças de tratamento prolongado e caro, rejeitadas pelos seguros privados e
pelos hospitais privados, conveniados. Ao lado da
aposentadoria dos pobres trabalhadores e funcionários, esgotados em sua capacidade de contribuição,
se-erguerá um sistema paralelo, privado e caro.

Para as telecomunicações, para o sistema de
saúde privado mundial, para a telefonia dos ricos, a
celular, para os hospitais, para o sistema de ensino,
para a aposentadoria, para a Petrobras o modelo
adotado é de rara arquitetura e de mágica figuração.
Trata-se da venda de concessões para exploração
dos consumidores. O que é alienado é um promissor
mercado que irá fornecer às empresas privadas que
dele se apropriarem um lucro futuro, farto e crescente. É um património intangível, o direito de explorarnos, a nós consumidos e desarmados consumidores, pelas empresas que dominam esses-setores em
escala globalizada. Esse mercado nacional, cuja estrutura é inamovível, está sendo dividido em bandas
conforme a rentabilidade potencial de cada usuário,
ou seja, da acessibilidade do consumidor ao preço e
característica do produto. A banda A da telefonia,
por exemplo, vai continuar a explorar os telefones
tradicionais e depenar aqueles que se tomaram sócios ao adquirirem ações da companhia pública junto
.com os aparelhos telefónicos. Pagarão seus impulsos quando comunicarem suas doenças_, quando
procurarem um emprego, quando falarem a respeito
da fome e das carência$ habita<..[onais. ~_banda magra do leitão que será servida aos pobres continuará
com os velhos e rarefeitos aparelhos telefónicos cu~
jos· custos continuará pesando nos cofres públicos
que subsidiarão os capitalistas privados, certamente
nacionais.

O Real 11 suspende imediatamente todas as
propostas de governo, todas as ações políticas, todas as reformas constitucionais que tiverem um impacto negativo nas colheitas eleitorais. Ganhas as
eleições, FHC e sua equipe poderiam contar com os
políticos recém-eleitoS,- com poderes constituintes,
para aplicar os remédios dolorosos do FMI, do Banco Mundial e da ordem neoliberal. Para reduzir os
gastos com o fisiologismo, com a compra de votos, a
Constituinte precisará de maioria simples para fazer
e desfazer a Constituição de 1999, a que constitucio-nalizará o genocídio.

O mercado para a telefonia celular e outros,
isto é, o direito de nos explorar enquanto consumidores ricos, será vendido por meio de concessões de
exploração. O governo federal espera receber entre
R$85 bilhões (segundo declaração do Ministro Pedro
Malan, p.) como produto das vendas dos pacotes.
O mercado das doenças ricas, dos tratamentos
caros será cartelizado, isto é, constituirá uma reserva a ser explorada pela medicina globalizada, multinacional, transplantada por meio de incentivos, favores, doações, isenções tributárias como acontece
com as montadoras acampadas no país.
Os hospitais privados nacionais atenderão os
pacientes segurados, e, se conveniados_ COITl_O §US,

ATA DA 1~ SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 1997
(Publicada no DSF, de 18 de julho de 1997)

RETIFICAÇÕES
No cabeçalho da Ata, à página n214426,
_Onde se lê:
.t>.";'õ. DA 17" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA

'-rn1T!JEJUCR"Lf!JE Hí91Leia-se:
ATA DA 13ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
EM 17 DE JULHO DE 1997

À página n2 14473, 1ª coluna, no parecer da
Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofício
·s· Nº 33/97 (n2 973197, na origem), concluindo pela
apresentação do Projeto de Resolução nº 91, de
1997,
Onde se lê:

PARECERNº 349, DE 1997
Leia-se:
PARECER Nº 379, DE 1997
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

21-7-97
Segunda-feira
15:30 - Sessão não Deliberativa Ordinária do Senado Federal
16:30- Sr. Guillermo Luksic, Diretor do Grupo Luksic, acompanhado do Sr. Heraldo Mufíoz, Embaixador do Chile
17:00 - Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, Presidente, em exercício, do Superior Tribunal de
Justiça·
18:00 - Emqaixador Celso Amorim, Representante
do Brasil junto à ONU
ATAS OE COMISSÕES COMISSÃO

Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento n 2 1.101, de 1996-SF,
Destinada a "Apurar Irregularidades rela·
cionadas à autorização, emissão e negociação de Títulos Públicos, Estaduais e
Municipais, nos Exercícios de 1995 e 1996
34! Reunião Realizada em 2 de julho de 1997.
Às dezesseis horas e cinquenta e nove minutos dos dois dias do mês de julho do ano de mil novecentos e noventa e sete, na sala número- dois da
Ala Senador Nilo Coelho, Anexo 11 do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardo
Cabral (Presidente), Geraldo Melo (Vice-Presidente),
Roberto Réquião (Relator), Casildo Maldaner,
Eduardo Suplicy, Esperidião Amin, José Serra, Romeu Tuma, \1ilson Kleinubing, Carlos Wilson, Gilberto Miranda, José Eduardo Outra e Onofre Quinan, e
ainda o Senhor Senador Pedro Simon, reúne-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"Apurar irregularidades relacionadas à autorização,
Emissão e negociação de Títulos Públicos, Estaduais e Municipais, nos Exercícios· de 1995 e 1996.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente,
Senador Bernardo Cabral, declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reuniao anterior, que é dada como aprovada. A seguir, a Presi- _
dência informa que a presente Reunião destina-se a
ouvir o Senhor Darei Accorci, Ex-Prefeito do Município de Goiânia. Logo após as arguições do Senhor
Relator Senador Roberto Requião ao Senhor Darei
Accorci, usaram da palavra-os Senhores Senadores:
No decorrer dos trabalhos, usaram da palavra, por
ordem de inscrição, os Senhores SenadQres:_f;speri~
dião Amin, Vilson Kleinubing, Eduardo Suplicy, Ao-
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meu Tuma e Gilberto Miranda. Durante a Sessão foram aprovados os seguintes requerimentos: do Senhor Relator, Senador Roberto Requião, para que
seja solicitado à Cetip o encaminhamento dos seguintes documentos e esclarecimentos: 1 - cópia da
Ficha Cadastral (habilitação na Cetip) e do Cartão
de Autógrafos das seguintes instituições: IBF Factoring Fomento Comercial Ltda, PRD - Engenharia
Economia Financ. Ass. S/C Ltda; JHL DTVM Ltda; 2
- Qual a forma utilizada pelas referidas instituições
para operações diárias na Centrai: 2.1 - Por terminai
próprio? Se positivo, identificar número, localização
física do equipamento (endereço) e pessoas que
efetivame_11te ª!.lt<>_rizaramas operações; 2.2 - Por
SNA - negociação de Ativo/Ciiente? Se positivo,
fornecer cópia dos respectivos formulários de negociação de ativos; 2.3 - Por terminai do Banco Liquidante? Se positivo, fornecer cópia dos respectivos formulários de negociação de atívos; 2.4 - Por
outra modalidade? Se positivo, especificar os procedimentos e formulários utilizados, fornecendo
cópia, se for o caso e 3 - É possível a instituição
habilitada, por intermédio das pessoas autorizadas, efetuar operações a partir de terminai diverso
do originalmente habilitado, por exemplo, a partir
de l)m Npte book com placa de comunicação conectada a uma linha telefônic<> partilhada? cinco
requer-imentos do Senhor Senador Viison Kleinubing: 1) para a transferência para a CPI do sigilo
bancário, fiscal e teiefônico da Empresa Seneal Com. de Exportação Importação e Transportes
Ltda, bem como de seus sócios Neri Becker e Sérgio Miguel Becker; 2) para a transferência para a
CPI do sigilo bancário, fiscal e teiefônico_ de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao Grupo
Transoceãnica - Transcorp: Corporation Câmbio e
Turismo Ltda (Banordic Financial Corporation, Rafael Valéria Suckow Bier, Ernesto de Veer, Gerhard Fuchs e Andréas Leidner); BanKpar Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda
(Pedro Ramos, Ernesto de Veer, Gerhard Fuchs e
Osvaldo Francisquinho da Silva); Prima Fomento
. Mercantil Ltda (Ernesto de Veer, Gerhard Fuchs,
Stenton lnternationai Ltda e Magnólia Consuiting
Ltda}; Aipha Consultaria, Projetas e Treinamento
Empresarial SIC Ltda (Orlando Luiz de Miranda e
lmar Marcelino Teixeira); As_e_r:npre Co_ns!litoria e AssessorTaErripresariai Ltda e KWO- Administração
de Bens e Participações Ltda (Valdir Antônio Felismina e CeisoAu_gu.§tO de_Souza); Livraria Adonai
Ltda (Rafael Valéria Suckow Bier, Rubens Marcelo
Suckow Bier e Edson Renato Gonçalves); Barretes
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Distribuidora de Games
Ltda (Jair da Silva Moreira,
Edvaldo José Silva do Nascimento e Rafael Valéria
Suckoow Bier); Comércio de Cereais W.P. ltda (Jair
da Silva Moreira, Edvaldo José Silva do Nascimento,
Karin Elisabeth Bomschein e Altair Bera); Conde!
Representações Ltda (Edilson Mariano Amancio da
Silva, José de Oliveira Chaves, Karin Elisabeth
Bomschein e Altair Bera); Distribuidora de Cereais
Ébora Ltda (Edison Mariano Amancio da Silva, José
de Oliveira Chaves, Marcos André Zrzizanowski e
Anna Luíza Bomschein); Dorbon Administradora de
Bens e Serviços S/C Ltda (Cláudio Alves de Oliveira,
Ademir José Gouveia, Eversong Paulo Zuba e Orlando Luiz de Miranda}; Extensão Carga e Descarga
Ltda e Popota Comércio de Madeiras Ltda (Adevaldo
de Lima e Rodrigo Farias de Cristo} e requer, ainda,
em especial, a transferência do sigilo telefónico de
um número telefônico, da empresa Transoceânica,
com sigilo já transferido para a CPI, e de dois números telefônicos do Sr. Ernesto de Veer;· 3) que seja
oficiado ao Banco Central para que o mesmo promova comunicação a todas as instituições financeiras,
cientificando-as de que,- caso - não- enviem até
14/07/97, documentos referentes ao sigilo bancário
de todos os que tiveram a quebra decidida pela CP I,
serão enquadrados na prática de crime de descumprimento de ordem judicial, em representação ao Ministério Público Federal; 4) para a realização de diligência, em Curitiba, pela Polícia Federal, com o
acompanhamento dos Senhores Senadores Roberto
Requião e Vilson Kleinubing, para a oitiva das seguintes pessoas: Altair Bera, Nilson dos Santos,
Erick Fuchs, Arlete Dias de Moraes e Ernesto Kaposi e 5) que seja reiterada a solicitação à Bolsa de
Mercadorias e Futuros quanto a remeter à CPI os
documentos e os resultados das operações efetuadas pelas instituições que negociaram títulos públicos conforme listagem anexa, relativos a todas as
formas de operações oferecidas por aquela Bolsa,
sob pena de enquadramento em crime de descumprimento de ordem judicial; dois requerimentos do
Senhor Senador Esperidião Amin: 1) a convocação
para a oitiva dos Senhores Francisco Evangelista
Vieira, Diretor de Serviços de Telecomunicações da
Telesc e Maria Cristina de Oliveira Freccia Taulois
de Mesquita, funcionária da Telesc, perante Comissão a ser integrada pelos Senhores Senadores: Vil~
son Kleinubing, Casildo Maldaner, Esperidião Amin,
Romeu Tuma e Emília Fernandes e 2} para que seja
solicitado à Telebrás o inteiro teor da Auditagem realizada junto à Telesc, referente aos fatos contidos na
Reportagem da Revista lstoÉ, Edição nº 1441, págs.
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26 e 2~, sob o título Eminência Parda, sobre a quebra de sigilo telefónico, não autorizada, bem como
os procedimentos adotados pela referida empresa
para o atendimemto das solicitações da CPI dos Títulos
Públicos, e ainda o ofício da Secretaria da Receita Fe- dera! n<>J .38_6/97, solicitando cópia do relatório do Banco Central, de 26.06.97, que trata da emissão e negociação de títulos públicos emitidos pelo Tesouro
_ do_ Estado de Santa Catarina. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência encerra os trabalhos, e, para
constar, eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária da Comissão, lavrei a presente que, lida e aprovada, irá à
publicação juntamente com as notas taquigráficas.
ANEXO À ATA DA 34• REUNIÃO DE
1997 DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N 9 1.101, DE 1996-SF,
DESTINADA A "APURAR IRREGULARIDADES RELACIONADAS À AUTORIZAÇÃO,
EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS
PÚBLICOS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS,
NOS EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996, REALIZADA EM 2-7-97, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Bernardo Cabral
Vice-presidente: Senador Geraldo Melo
Relator: Senador Roberto Requião
Íntegra De Acompanhamento Taquigráfico
Presidente: Senador Bernado Cabral
Relator: Senador Roberto Requião
Depoente: Sr. Darei Acorci
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Havendo número regimental, declaro aberta a reunião
desta Comissão para se proceder à oitiva dos seguintes convidados: Governador Miguel Arraes, de Pernambuco, Governador Paulo Afonso Vieira, de Santa
Catarina, e o ex-Prefeito de Goiânia, Dr. Darei Accorci.
Antes de convidar o Dr. Darei Accorci para tomar assento à mesa, quero dar conhecimento aos
eminentes Srs. Senadores de dois expedientes.
O primeiro é o Ofício nº 367/97, de 1º de julho
de 1.997, expedido pelo eminente Governador Miguel Arraes:
•sr. Presidente,
Tive a oportunidade de ler o relatório
preliminar dessa Comissão, recebido poucas
horas atrás.
'Ern abril; compareci espontaneamente
à CPI dos Títulos Públicos, ocasião em que
entreguei documentação relacionada às ra-
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zões pelas quais foi autorizada a emissão de
Letras Financeiras do Tesouro Estadual de
Pernambuco. Grande parte dos argumentos
ali citados não estão contemplados no relatório preliminar, persistindo divergências sobre questões de fundo entre suas conclusões e as posições que vêm sendo defendidas
pelo Governo de Pernambuco, principalmente as de cunho jurídico, a exemplo da autonomia dos Estados para emissão dos Títulos e os critérios de aplicação de recursos.
Dessa fonma, aguardo o relatório final
para pronunciar-me novamente sobre o assunto, se necessário, na expectativa de que
seja reconhecida a legalidade dos atos praticados em Pernambuco. Nesta mesma data,
estou cientificando o Sr. Relator da CP I, Senador Roberto Requião, do procedimento
adotado.
Com os protestos de estima e elevada
consideração,
Atenciosamente,
Governador Miguel Arraes de Alencar."
A Presidência aceita o ofício de S. Exª e passa
a dar conhecimento ao Plenário de que, ontem, recebeu um telefonema do Dr. Aristides Junqueira, exProcurador-Geral da República, comunicando-me da
impossibilidade de estar presente a esta reunião o
Governador de Santa Catarina, do qual S. Exª, o Dr.
Aristides Junqueira, é o patrono.
Dizia-me que, em respeito a esta Comissão,
chegaria aqui documento do Governador do Estado,
como de fato chegou o Ofício n2 6.717/97, de 2 de
julho de 1.997.
•Ao Exm 2 Sr. Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito de Títulos Públicos do Senado
Federal, Brasília.
Sr. Presidente, reafirmando meus protestos de elevada consideração, dirijo-me a
V. Exª para informar que, em decorrência da
não conclusão do processo referido no Ofício n2 6.598/97, pelas razões nele expostas,
lamentavelmente, continuo impossibilitado
de comparecer perante essa Comissão,
conforme o convite formulado através do
seu Ofício nº 512/97, de 25 de junho de
1.997, visto ser imprescindível minha permanência nesta Capital, particularmente na
data de hoje.
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Contudo, reitero meu firme propósito
de, o mais breve possível, poder definir nova
data para o compromisso.
Atenciosamente,
Paulo Afonso Evangelista Vieira, Governador do Estado".
Quero levar ao conhecimento dos eminentes
Senadores que são respostas aos convites. Peço à
Drª Adriana que tire fotocópias destes documentos
para serem distribuídas à imprensa.
A Presidência aceita a justificativa, até porque
se trata de resposta a convites, mas deve informar
aos eminentes Senadores que está com viagem
marcada, sem ônus para o Senado. Pedi licença do
dia 1O ao dia 25, porque há cinco meses estou com
viagem marcada com meus netos, que só têm férias
no mês de julho- aguardarei até o dia 1O.
Já solicitei ao eminente Senador Geraldo Melo
que passe a presiair as sessões após o dia 1O. Se,
eventualmente, o Governador de Santa Catarina e o
Governador Miguel Arraes decidirem marcar uma
Presidência terá a máxima
data até o- dia 10,
boa vontade de ouvi-los. Senão, o Senador Geraldo
Melo o fará juntamente com o eminente Senador Roberto Requião.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª quer falar sobre o assunto?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sim, Sr. Presidente.
,
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Em
seguida, ouviremos o Senadores Esperidião Amin,
Vilson Kleinübing e Eduardo Suplicy. Após a oitiva
-de V. Ex~. o Senador-.Rehitor vai-se manifestar sobre
a matéria.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tendo sido designado por V. Ex~
para entrar em contato com o ex-Prefeito Paulo Maluf, o fiz no final da semana que passou, na sextafeira. Reuni-me com o Sr. Paulo Maluf por duas horas no seu escritório, na Avenida Europa. Tirei muitas dúvidas a respeito do material, do relatório que o
Sr. Prefeito tinha recebido e das notas taquigráficas.
Por outro lado, levei outras tantas dúvidas ao Sr.
Prefeito, dando aeleumavisãogeral de como a Comissão tem se comportado nos depoimentos, o que
a Comissão gostaria de saber de Sãc Paulo, os detalhes que o Sr. Relator gostaria de saber com respeito à comercialização dos títulos, com respeito à
venda, compra, recompra e como se deram e com
relação aos 7.779 precatórios.
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O SR. GII..I3J:RTO MIRANDA - Em nenhum
Aconselhei o Sr. Prefeito que fizesse gestões
momento, o Sr. Prefeito me disse, ou me autorizou,
junto ao Tribunal de Contas do Município, que mui-ou me--pediu que falasse a esta Comissão que não
tas dúvidas tem criado na Comissão quando temos
viria, e não entrei em detalhes também se ele viria,
um parecer mais novo a respeito de um outro pareporque...
cer mais antigo~ e que, a uma certa altura, não sabemos mais o que está valendo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª se desincumbiu da missão ...
Pedi ao Sr. Prefeito que trouxesse dados conclusivos a esta CPI com relação à Secretaria de AsO SR. GII..BERTO MIRANDA - ...era para tirar
suntos Jurídicos, onde nasce o precatório. E com redúvidas e quais as informações para fazer gestões,
lação também a dados que ficaram em aberto qw:m- _ __ e_bQje, às 16 horas, ele se comprometeu a entrar em
do o Sr. Secretário da Fazenda do atual Prefeito Cel~ontato, até sexta-feira, para acertar tudo. Foram as
so Pitta aqui esteve.
palavras dele. Não sei o que é tudo, mas tudo para
mim é tudo, Sr. Presidente.
Hoje, falei com o Sr. Prefeito duas vezes: uma,
às 12 horas, e outra às 16 horas, para saber se ele
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
tinha necessidade de mais alguma informação, se
Presidência agradece a V. Exª.
poderia pedir mais dados que esta CPI mandasse. O
Tem a palavra o Senador Esperidião Amin, a
mesmo me informou que, até sexta-feira desta seseguir o Senador Vilson Kleinübing e, logo após, o
mana, ele terá todas as informações, das duas seSenador Eduardo Suplicy, que tem um requerimento
cretarias e do Tribunal de Contas do Município e
a fazer.
que, até sexta-feira, ele entrará em contato com esta
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
CPI, com V. Exª, Sr. Presidente, para tirar todas as
em
primeiro
lugar, creio que V. Exª nos trouxe ao codúvidas que a CPI tenha e para definir e deixar acernhecimento as duas manifestações dos Governadotado tudo a respeito da emissão de títulos da Prefeires de Pernambuco e de Santa Catarina e julgo
tura de São Paulo.
oportuno assinalar, pedindo que depois o Relator coEntão, ele entrará em contato tão logo tenha os
mente, o que foi estabelecido pela CPI em sucessidados da Secretaria de Assuntos.Jurídicos, da Sevas reuniões, não foi em uma só.
cretaria da Fazenda e do Trib1mal do Município de
O Relator produziria um relatório preliminar,
São Paulo - ele já havia marcado uma reunião com
que
seria
entregue ao responsável por cada uma
o Sr. Presidente do Tribunal. Tinha dúvida sobre os
das Unidades da Federação objeto do relatório e o
cálculos, queria estar por dentro de todos os cálcurelatório seria comentado aqui pelo representante da
los, e tive oportunidade de manusear com o Sr. PreUnidade_da
Federação_. Independente de convocafeito mais de 30 quilos de processo...
ção, que CP r pode-discutir, fica Claro que,-se o reO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -V.
latório não for rebatido aqui, será tido e havido como
Exª diz com o ex-Prefeito?
aceito, pelo menos no âmbito da CP I.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Com o ex-PreFaço este comentário, Sr. Presidente, porque
feito Paulo Maluf. Desculpe-me, eu falei aluai Prefeivejo uma distinção entre o caso do Governador Mito. Mais de 30 quilos de documentos relativos aos
-guel Arraes e o do Governador de Santa Catarina.
cálculos, processo por processo, e o Prefeito está se
Não chegou ao meu conhecimento nenhuma manifamiliarizando. Disse-me que, apesar de ser engefestação pública do Governador Miguel Arraes de
nheiro, não era ele quem manuseava e trabalhava
que a sua defesa estaria sendo cerceada. Não tenho
com isso. Cuidava mais da parte política, sem dúviconhecimento, não li em nenhum jornal, que o Goda alguma, que é a função dele e da administração,
vernador Miguel Arraes teria reclamado que não lhe
mas se compromete a, até sexta-feira, entrar em
deram oportunidade de se defender. Não é o caso
contato com V. Exª e acertar absolutamente tudo.
do Governador de Santa Catarina. Ainda no sábado
Era o que eu tinha para informar com relação à
passado, em longa entrevista na TV Bandeirantes,
reunião que tive com o Sr. Prefeito e sobre os vários
S. Exª proclamou várias vezes que não lhe estava
contatos telefónicos.
- sendo dada a oportunidade de defesa. Se virá ou
não virá, isso é um problema dele e da CPI, mas é
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
preciso que fique consignado que não é verdade que
Presidência pode, então, deduzir dessas palavras
não lhe esteja sendo dada a oportunidade de defeque S. Exª não está manifestando nenhuma intensa. Esse é o registro preliminar que desejo fazer.
ção de não comparecer a esta CP I.

a.
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Finalmente, queria pedir a V. Exª, quando julgar oportuno, que considere os dois requerimentos
que apresentei a V. Exª, posto que ambos são decorrência de uma manifestação que fiz da tribuna do
Senado ontem. No dia 14 de maio, trouxe ao conhecimento desta CPI que tinha me dirigido ao Ministro
das Comunicações, ao Ministro da Justiça, como
Presidente Nacional de um partido político, manifestando minha estranheza pelo fato de terem sido vazadas informações sobre contas telefônicas de um
partido político. Não fiz nenhum reparo a respeito
das outras transgressões que cabe às pessoas buscar no foro competente forma de apurar responsabilidades e eventualmente punir. Mas quando, numa
sociedade democrática, um partido político, uma organização partidária tem devassados os extratos de
suas contas telefônicas, não é agressão ao meu partido político ou a outro qualquer, é uma agressão à
instituição democracia.
Recebi, Sr. Presidente, comunicação do Ministro Sérgio Motta, e a li da tribuna do Senado, que
faço questão de, com a anuência de V. Exª, aqui ler,
porque...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência lhe garante a palavra.
O SR. ESPERIDJÃO AMJN - Foi suscitada
uma dúvida pelo Senador Casildo Maldaner, que
está aqui, e gostaria de dizer que foi isto que li. A
·carta do Sr. Ministro Sérgio Motta está endereçada a
Esperidião Amin como Presidente do Partido:
"Reporto-me à correspondência de V.
Exª no dia 14 de maio de 97 para informar
que, por intermédio da Telebrás, foi efetuada, no âmbito da Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - Telesc, rigorosa auditagem sobre os fatos contidos em seu ofício e
outros relacionados às solicitações da CPI
dos Títulos Públicos do Senado, cujo resumo, apoiado nos elementos levantados junto
àquela empresa, a seguir faço destaque.
2. No caso da reportagem veiculada na
revista JstoÉ nº 1.441, págs. 26 e 28, foi
constatada pela Auditoria da Telebrás quebra de sigilo de informações não autorizada,
contendo números de terminais telefónicos.
Esse fato foi reconhecido pela empregada. Sr.
Presidente, deixo de mencionar aqui o nome da servidora, que, no seu depoimento, declarou ter assim
agido atendendo a pedido do Diretor de Serviços de
Telecomunicações da Telesc, Sr. Francisco Evangelista Vieira, versão esta por ele negada. Foi exala-

"'

mente esse item 2 que ontem li integralmente da tribuna do Senado. Não o omiti. Quero deixar claro
para o Senador Casildo Maldaner que não omiti a
parte final do parágrafo, que diz que o Diretor negou
o que havia sido afirmado por aquela servidora.
3. Em relação aos procedimentos adolados para atender às solicitações da CPI,
ocorreu, no âmbito da Telesc, uma indução
à quebra de sigilo não autorizada, que não
se concretizou por ter sido detectada e abortada em tempo hábil. Em razão da gravidade dos fatos levantados, a Direção da Telebrás está tomando medidas junto à Telesc e
buscando apurar as responsabilidades.
Sr. Presidente, a nossa CPI está no limiar de
ver encerrado o seu prazo de investigação. Estamos
na fase final, quase que antecedendo o relatório final. Por essa razão, apresentei a V. Exª dois requerimentos.
_ PJilllei@~l'l!E!, CQOsidero indispensável que a
CPI recebalima có!:JiadQ intE!iro too_r dessa auditagem,
que· a CPI saiba quais foram os telefones cujas
contas tentaram fossem obtidas irregularmente. Ainda
não sei quais foram os telefones do meu Partido em
Santa Catarina aos quais houve esse acesso. Não sei
se isso se deu por meio da empregada ou do Diretor.
Tenho as minhas conclusões, mas prefiro que a CPI
conheça a ª-udit~gerrt É_t]o_nos~o_direito_e-creio-=do
-nosso dever requerer o envio a esta CPI do documento que, ainda que reservado, é público.
Por que temos que fazer isso, Sr. Presidente?
Pelo que_estou informado, o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, está promovendo essa investigação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Esperidião Amin, a Presidência esclarece a V.
Exª que já colheu os dois requerimentos e que poderia deferi-los de pleno, mas vai requerer seja feita a
audiência do Plenário para reforçar isso.
Peço apenas q<.~e seja ouyido o ex-Prefeito, e,
logo a seguir, poderemos colocar todos esses requerimentos em votação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
segundo o requerimento, diante do contraditório e à
semelhança do que se fez em outras ocasiões, estou solicitando que V. Exª designe uma Subcomissão
Especial Temporária para uma diligência. Sugeri alguns nomes. Qu§JÇ) le_rnt>@rque_E;J~Ia$ sã.Q apenas su. gestões. Sugeri o nome da Senadora Emilia Fernandes, posto que S. Exª é responsável por essa área; do
Senador Casildo Maldaner, por razões óbvias.

para
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O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Dos
Senadores Vilson Kleinübing e Romeu Tuma.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Do Senador Vilsan Kleinübing. Eu próprio me disponho a isso; não
faço questão, mas não me excluo. Sugiro também o
nome do Senador Romeu Tuma, por sua reconhecida proficiência. Esses Senadores poderiam ouvir
aquelas duas pessoas.
Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - No
momento oportuno, a Presidência lhe dará a palavra
para discutir.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, serei muito breve. Fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
~tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, o Governador de Santa Catarina nunca disse que
foi cerceado por esta Comissão. O que S. Ex" afirmou - isto é verdade - é que tem sido cerceada a
sua defesa no âmbito estadual. Graças à intervenção do Supremo, caracterizou-se que, na verdade,
os seus direitos estavam sendo cerceados. Na última segunda-feira, à tarde, isso foi recuperado.
Sr. Presidente, eu gostaria também que se
transcrevesse nos Anais desta Casa a questão do
sigilo em que se alega que o Diretor de Serviços da
Companhia Telefónica de Santa Catarina tenha autorizado a uma funcionária daquela comp_anhia.
Eu gostaria de informar ao Prestaente e aos
colegas, que há mais de um mês a Telebrás fez uma
auditagem, e quando a funcionária afirmou que
quem autorizou foi o Diretor de Serviços daquela
companhia, e[e, perguntado, disse que não havia autorizado. Isso foi no dia 27 de maio de 1997, portanto, há- mais de um mês esse assunto tem sido esclarecido.
Eu gostaria que constasse nos Anais desta Comissão esse termo de declaração que fiz hoje da tribuna, pois isso há mais de um mês tem sido um trabalho de auditagem feita pela Telebrás na TelescCompanhia Telefónica de Santa Catarina.
O expediente que o Ministro das Comunicações
enviou agora ao Presidente Nacional do PPB data de
segunda-feira, embora o Presidente do PPB em Santa
Catarina tenha anunciado nos jamais do meu Estado tenho cópia dos mesmos aqui - que o Ministério das
Comunicações havia enviado expediente a esta Comissão, denunciando essa quebra de sigilo, tendo en-
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viado à CPI na semana passad<J.. Os jamais publicaram õla .>emana passada.
Não set se os ]ornais podiam vazar isso, mas
sei que o Ministro das Comunicações havia assinado
·o documento e o fez somente na última segunda-feira-:- Eu gostanaqueconstasse dos Anais desta Casa.
É bom que se dtgaisfsocomtodas as letras e o Diretor âe ·set\'iços ·aa:ouelã companhia há mais de um
mês já deu as explicações da Telebrás.
O Sl't PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Convido o Dr. Darei para sentar à Mesa. Enquanto S. Sª
se dirige, concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinübing e, em seguida, ao Senador Eduardo Suplicypara as considerações que haviam sido requeridas
no momento oportuno.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero fazer uma observação como
Senador de Santa Catarina sobre essa segunda
data desmarcada oara comparecer a esta CPI pelo
Governador do meu-Estado, ST. Paulo Afonso.
Em primeiro lugar, entendo que qualquer autoridade pública deste Pais, convidada uma ou duas
vezes pelo Sénado Federal merecia .dar a esta Casa
e a _esta Comissão que está trabalhando há tanto
tempo, com o plano que foi organizado, com datas e
com um (jocumento_que se sabe, uma vez não sendo contestadQ, será aceito, que nós, Senadores, rne~
recíamos um pouco mais de respeito. V. EXª, como
Presidente, merece muito mais respeito desses governadores e autoridades que-aqut nao compareceram, até porque S. Ex" está trabalhando há tanto
temoo. transferindo viagens para dar cumprimento a
sua missão.
A segunda observação é que quando o Governador diz à imprensa e diz aos jornalistas - quero fazer essa observação para que todos os jornalistas
do meu País saibam disso - que nunca disse que o
direito de defesa que está sendo cerceado a sua
pessoa é aqui ou lá~ S. Exª sempre generalizou. Ele
não disse •o meu direito de defesa está sendo cerceado em Santa Catarina" e isso também não é verdade.
-Na CPI do Estado de Santa Catarina S. Exª
também não compareceu. NaqUela CPI o trabalho já
foi concluído e também não compareceu. Nem se
-ofereceu para corrij:Jarecer·como-·aJguns fizeram e
vieram e nem depois que foi convidado a comparecer, ele o fez na Assembléia Legislativa de Santa
Catarina.
Por último, quero fazer uma observação para
todo o Brasil que nos acompanha, para a imprensa
de Santa Cafarina e·do Brasil que numa dessas re-
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portagens ele colocou que 6 crime dele - não sei
porque que a CPI ainda está funci()nando :-_é [l_ãQ ~
maioria na Assembléia Legislativa. O crim!l__9E)_j),
E~ não é ter descumprido a Constituição, o crime
dele não é ter falsificado documentos. Estamos tQdos atentos, porque o crime dele é não ter maioria
na Assembléia Legislativa de S_anta Çatarin_a, o C!llEJ
também não é verdade, pois ele tinha até-o-dia em
que esse crime foi descoberto. Ele sempre teve
maioria na Assembléia Legislativa e a perdeu no momento em que as denúncias foram feitas, e em que
as CPis foram instaladas e em que os fatos foram
acontecendo. É preciso deixar-se isso muito claro.
Ele tem direito de defesa à vontade. Ele tem feito
uma defesa enorme com recursos públicos, porque
sempre teve acesso a toda televisão, a todo rádio, e
há uma campanha enorme em Deodoro, em Santa
Catarina. Há empresas distribuindo folhetos em to·
das as esquinas de Santa Catarina. Ele está com total e amplo direito de defesa. Ele que não quer que
haja pelo menos o direito de se abrir um processo.
Nessa terça-feira, no meu Estado, os dois Secretários que estão sendo indiciados pelo nosso relatório foram exonerados pelo Governador, para que
o processo na Assembléia Legislativa não tivesse
continuidade. E mais uma vez, eles se atrapalharam
com as datas. Esse infeliz desse Diário Oficial está
nas mãos deles. O pedido de exoneração dos Se·
cretários é datado da terça-feira, e o decreto de exoneração de segunda-feira. Aliás, como já foi feito
muitas vezes na CPI; ele respondeu a uma carta do
Banco Central, do dia 17, no dia 16. Isso agora
aconteceu d~ novo, ontem, em Sania Catarina.
Como temos tido tão pouca oportunidade de
falar, tomei esse tempo que V. ~ me conc~deu
para deixar muito claro que ele tem todo o direito de
defesa; e, mais uma vez, ele não compareceu aqui
hoje para exercer o seu direito de defesa nesta CP I.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, peço ~ palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Ao fi·
nal, concederei a palavra a V. ~. senão não tomarei o depoimento. Eu garanto que...
O SR. CASILDO MALDANER- Mas fica muito
difícil.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
Senador Vilson Kleinübing ...
O SR. CASILDO MALDANER - ... mas são in·
verdades que ele declinou.
E~

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
rebaterá no momento oportuno.
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O SR. CASILDO MALDANEA - Mas são invardades que ele declinou Tudo que os secretários_
declinaram em suas funções, e ele diz que ...
O SR- PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência precisa conclyir__Q__~.§fl(J_imer~1q._V. ~
será o primeiro orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER - V. E~ é tão
imparcial, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
E~ pensa que é indisp§_nsável o seu pronunciamento? V. E~ tem a palavra. Se for citado o nome do
Senador Vilson Kleinübing, serei forçado a dar-lhe a
palavra.
O SR. CASILDO MALDANER - Com toda cer·
teza, Sr. Presidente. Todos os secretários do Governo de Santa Catarina colocaram os seus cargos à
disposição. Todos!
.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Dois somente
-foram demitidos.
O SR. CASILDO MALDANER - Todos. A imprensa hoje está divulgando. Todos colocaram à disposição. Nunca disse que foi cerceado aqui, Sr. Presidente, mas foi; tanto é que a legislê.ção que aplicaram, toda ela foi no sentido de contrariar... Tanto é
verdade que não preciso mais repetir, Sr. Presidente. Será que não se ouve que o Supremo, por unanimidade, entendeu que estava sendo cerceado o direito?!'
(Tumulto na reunião. A Presidência faz acionar
as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência não vai permitir essa c:scussão interna
sobre Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER - Quando ele
invoca que há outros Deputados, e na parte substantiva, é verdade. Se ele tivesse quatorze Deputados, não estariam colocando em pauta isso, como
__não estão colocando em São Paulo e nem em outros lugares, Sr. Presidente! Ele diz nesse sentido,
sem deixar de lado a questão fundamental substantiva. E digo que é verdade, porque, se tivesse quator;
ze, não estariam discutindo isso, Sr. Presidente. E
bom que se deixe claro isso! E o Brasil inteiro diz todos os dias isso. E a todo instante.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Está
feito o seu registro.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra a V. E~.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sempre que se
passar aqui uma informação inverídica, penso ser
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contra a ordem e quero protestar porque o Senadorna?iosaa Secretaria da-Fa:i:endade São Paulo e insVílson Kleinübing falou rigorosamente a verdade. O -tituiÇões financeiras p;:ivadas~ra~~ferir;cÍo Üegalm.;~:
Diário Oficial de 30 de junho - este, sim, com data
te recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas.
A responsabilidade legal por qualquer solicitaatrasada, que exibi ontem -, reproduz dois atos con~ode Vtulos_cab~ aogl:lef~_go_Ç:JÇe_cl!tivQçjª y_nida-_
cedendo exoneração a dois funcionários, ao Procuradar-Geral do Estado e ao Secretário da Fazenda.
de solicitante, conforme dispost()_ll_o ªrt. 13, inciso I,
Sr. Presidente, o pedido de exoneração de todos é
da Resolução do Senado Federal ng 3, de 1995, radatado de 1º de julho, e a exoneração, de 30 de juzãopelaqual foram convidadostodosos chefesde
nho.
-EXeeutivoresponsãve1s
pelas solicitações.
A altivez da Comissão, que preferiu o convite à
Sempre que se faltar com a verdade, Sr. Presidente, irei protestar.
convocação, não foi correspondida até o presente
O SR. PRESIDENTE (Bemardo Cabral) - Esse
momento. Essa atitude não pode, no entanto, prejuregistro está feito.
dicar os trabalhos aqui desenvolvidos na direção da
completa elucidação dos fatos.
Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
É absolutamente necessário que fique registrado, oficialmente, para a Comissão o grau de conhetenho expressado nesta CPI que eu gostaria que todos os Chefes de Poder Executivo convidados por
cimento que os Chefes de Executivo tinham sobre
esta Comissão em virtude de, nos anos de
aquilo que, sendo de sua responsabilidade política,
era executado por seus subordinados. Acredito que
1995/1996, terem sido examinadas asql.Jestões relanão há como concluir os trabalhos sem essa infortivas à emissão de títulos para o pagamento de precatórios, pudessem realmente aqui comparecer, vomação oferecida de própria voz pelos Chefes do Poluntariamente, como, por exemplo, hoje, o Sr. Darei
der Executivo.
Sr. Presidente, ainda que os Governadores MiAccorci, Prefeito de Goiânia no quadriénio anterior,
que aceitou o convite e aqui está presente.
guel Arraes e Paulo Afonso Evangelista Vieira tenham feito as comunicações lidas por V. Ex•, trataTambém compareceram os Prefeitos de Osasco e de Guarulhos, os Governadores Mário Covas e
se, acredito eu, de termos um JJrog~<;~_ElqüitativQ.
Divaldo Suruagy, numa atitude de respeito ao Senatemo que
aciiamento-_d~ Cc>rJ1j:la!"§Cim_ento,_h()j€l, do Federal, a esta CPI, aos trabalhos do Congressodos Governadores-Miguel Arraes e Paulo Afonso
Nacional. Trata-se, também, de uma atitude de presEvangelista Vieira fazem com que nos aproximemos
tar esclarecimento completamente.
do término do prazo aos trabalhos da CP I, sem que,
porventura, venhamosa ouvi-los. Mes-mo que o GoFico preocupado, Sr. Presidente, com o fato de
vemador Páwo Afon5oEvallgelistaVleira, salvo eno ex-Prefeito Paulo Salim Maluf ainda não ter dado
uma resposta conclusiva sobre se aceita ou não o
gano meu, marque outra data, avalio que se faça neconvite. Em função disso, apresento um requerimen- - céssárfo-umaprovíâencialmediafanessé sentido.
to, nos termos regimentais, no sentido de ser convoEu, por exemplo, gostaria que estivesse a CPI
cado o Sr. Paulo Salim Maluf, ex-Prefeito do Municíaqui funcionando na sua plenitude, portanto, com a
pio de São Paulo, para prestar esclarecimentos a
vossa Presidência, para a oitiva dos Governadores
esta Comissão acerca das solicitações, negociações
Paulo Afonso e Miguel Arraes, também por razão
eqüitativa
e utilização de recursos· obtidos com a emissão de tíHoje, falei com o Senador Carlos Wílson e com
tulos pelo Município objeto desta CP I.
O relatório apresentado pelo Senador Roberto
o Deputado Aldo Rebelo, que me telefonou. Quero
Requião aponta graves irregularidades cometidas na
aqui dizer que sou uma pessoa que respeita o Gosolicitação, negociações e utilização dos títulos citavemador Miguel Arraes e tenho com ele amizade e
dos acima. De acordo com todos os documentos obafinidade desde os meus tempos de estudante. Nos
anos 60, procurei-o em São Paulo, quando ali esteve
tidos por esta CP I, a Prefeitura possui saldo de quase R$1 bilhão, que foram destinados a outras finaliem diversas ocasiões e era então Governador do
dades que não a que está disposta no Ato das Dis- Estado de Pernamb-uco: Sempre o acorn,Janhei.
posições Constitucionais Transitórias em seu art. 33
Considero-o um aliado do meu Partido.
e parágrafo único.
Temos caracterizado esta CPI por um atitude
suprapartidária. OsSenadores do PTB e do PFL têm
A tecnologia de captação de recursos por via
inconstitucional foi difundida para outros Estados e
sido aqui extremamente rigorosos com um governador do PMDB ou com governadores de outros EstaMunicípios através de uma associação entre funcio-
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dos. Para que haja eqüidade de tratamento com respeito ao ex-Prefeito Paulo Maluf, perguntaram-me
hoje sobre esta questão e expliquei que me sentiria
também na responsabilidade de apresentar um requerimento nesse sentido. Por isso é que também
encaminho a V. ·Exª, para exame e reflexão da CPI,
requerimentos para serem examinados separadamente relativos aos Governadores Paulo Afonso
Evangelista Vieira e Miguel Arraes de Alencar.
Pondero, concluindo, Sr. Presidente, que preferiria que houvesse o seguinte procedimento: se for possível a V. Exª, como Presidente da CPI, ainda hoje, senão de hoje para amanhã, entrar em contato com os
três chefes do Poder Executivo, transmitir a preocupação, que tem sido extemada reiteradamente pela CPI,
de que seria importante para a conclusão dos trabalhos que eles atendessem o convite, voluntariamente.
Nesse caso, poderíamos aguardar para que, numa
reunião amanhã, houvesse apreciação e decisão sobre esses requerimentos. Mas reitero que muito melhor será se houver a aceitação, por parte deles, do
convite efetuado pela CPI. De qualquer forma, encaminho à Presidência os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - Senador Suplicy, no momento exato, esses requerimentos serão discutidos.
Os eminentes Senadores ouviram o depoimento. Como o primeiro orador inscrito já passou o requerimento, concedo a palavra ao Senador Geraldo
Melo.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem. Eu gostaria também de ouvir rapidamente o depoimento do
ex-prefeito de Goiânia. Fui citado pelo Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - Vou
dar a palavra, sim. Mas vou dizer aos eminentes Senadores que há uma ordem no procedimento da tomada de depoimentos. Ouve-se o depoente, lêemse depois os expedientes ou requerimentos para serem votados. Estamos fazendo aqui uma inversão
que não é aquela que se ajusta ao grande desempenho dos trabalhos. Primeiro, estamos com o depoente, que está assistindo aqui o que não deveria.
Como o eminente Senador Carlos Wilson foi citado
pelo eminente Senador Eduardo Suplicy, a Presidência lhe garante a palavra.
O SR. CARLOS WILSON -Vou ser muito rápido, Sr. Presidente. Quero apenas dizer que hoje,
pela manhã, tive uma conversa rápida com o Senador Eduardo Suplicy e externei a S. Exª que a Comissão, por intermédio do Presidente Bernardo Ca-

bral, teria recebido um ofício do Governador Miguel
Arraes, onde S. Exª extemava seu posicionamento
em relação ao convite recebido desta comissão.
Ponderava ao Senador Suplicy que o Governador Miguel Arraes nunca se negou a prestar esclarecimentos a essa comissão. tanto gtJe_, n_o dia 23 de
abril, S. Exª esteve aqui nesta Comissão, por livre e
~pontânea vontade, entregando ao Presidente da
Comissão, ao Relator e ao Presidente do Senado
Federal exposição onde coloca as razões de Pernambuco no que se refere à emissão de títulos.
Não estou procurando um tratamento diferenciado, ninguém aqui está procurando um tratamento
diferenciado para quem quer que seja. Quero deixar
bem claro, porq!Je sei cja admiração, do apreço, do
apego que tem o Senador Suplicy ao Governador
Miguel Arraes e a _mim_ também, que não pedi nenhum tratamentó privilegiado para o Governador Miguel Arraes.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - Aliás,
V. Exª não pediu, em nenhum instante, para a Presidência,_e a Presidência deve fazer esse registro.
Professor Darei .Accorci, o senhor foi convidado, na qualidade de ex-Prefeito do Município de
Goiânia, para prestar alguns esclareciment9s. Pergunto se- V. S~ gostaria de fazer uma explanação
breve ou se quer que o Senador Roberto Requião
faça indagações a V. Sª para dissipar dúvidas que o
Relator possa ter.
O SR. DARCI ACCORCI - Sr. Presidente, gostaria apenas de saudar todos os Senadores, saudar todas as pessoas, a imprensa aqui presente, e c;lizer que _
estamos à disposição desta-CPI, respondendo ao convite feito para colaborar com os trabalhos desta comissão, e dizer que, apesar de termos uma lei municipal, a
lei do Senado Federal e a autorização do Banco Central para emitir as Letras, em nome do respeito à coisa
pública e também respeito ao dinheiro da população
de Goiânia, diante das condições que o mercado nos
oferecia, resolvemos não emitir essas letras. E estou à
disposição para qualquer pergunta que possa ser feita
e a qual possa responder.
O SR. PRESIDENTE (Bémardo Cabral} - A
Presidência deve esclarecer que o Professor Darei
Accorci é professor universitário, está adoentado e,
com todas essas dificuldades, Darei se deslocou de
Goiânia para prestar suas homenagens a esta CP!.
A Presidência agradece o comparecimento.
Senador Roberto Requião, tem V. Exª a palavra.
9 SR._B_E_LAl'QB__(B_obe.lli> Requião)- Sr. Presidente, a primeira homenagem que quero do Pro-
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fessor Darei Accorci é uma observação sobre o item
do relatório, que diz o seguinte:
"Pelo que se constata, com base apenas nesses elementos, o Banco Central concluiu pela veracidade dos valores pleiteados
para justificar a quantidade de títulos a serem lançados no mercado. Assim sendo, a
partir de ofício dessa CPI para o Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, pôde-se constatar que, da lista fornecida pela Prefeitura,
mormente os maiores precatórios a serem
pagos, o Tribunal informou que os mesmos
já haviam sido pagos e encontravam-se arquivados.
Neste cenário, verifica-se que os dois
maiores precatórios do Município, Carfepe e
Tocantins Empreendimentos, que juntos totalizavam mais de 70% da relação dos pagamentos pendentes da Prefeitura, na verdade não existiam, pois, segundo o Tribunal,
através de Ofício, a esta CP!, nº 033, de
1997, um já havia sido arquivado e o outro
teve o seu débito parcelado, em dezembro
de 1983, através de acordo das partes."
Queria que o Prefeito me explicasse essa situação encontrada pela Comissão Parlamentar de
inquérito, que verifica a inexistência desses precatórios.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Prefeito, pode responder.
O SR. DARCI ACCORCI - Sr. Relator, Senadores, gostaria de dizer aqui que quando soubemos
da possibilidade de se buscar e de emitir essas Letras, respondendo inclusive a um direito constitucional, autorizamos a Secretaria de Finanças, a Procuradoria-Geral do Município, que, junto com representantes do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, elaboraram a lista dos precatórios que deveriam-ser pagos com essas Letras do Tesouro Municipal. É evidente que a relação de confiança que sempre existiu entre os funcionários e o próprio Secretário de Finanças e a Procuradoria-Geral do Município,
mesmo a parceria estabelecida em todo o momento
da nossa administração ·com o Tribunal de JustiÇa
do Estado de Goiás, não nos levava- a tér dúvidas
com relação à veracidade dessa relação.
Gostaria de responder ao Sr. Relator que, se
isso realmente aconteceu, foi, sem dúvida alguma,
um erro, mas de forma alguma foi feito com intenções diferentes daquelas que orientaram o trabalho
dos funcionários da Secretaria de Finanças, da Pro-

curadoria-Geral do Município e dos representantes
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Roberto Requião.
'
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, gostaria de saber se o Prefeito documentou
esse pedido ao Tribunal de Justiça para que assessorasse a Secretaria de Finanças na elaboração da
lista; a quem esse ofício se dirigia, se ao Presidente
do Tribunal ou a alguma outra pessoa da hierarquia
interna do Poder Judiciário; se S. Exª pode me informar qual foi o funcionário do Tribunal de Justiça que
assessorou a Prefeitura.
O SR. DARCI ACCORCI - Sr. Relator, gostariã
de responder o seguinte: na realidade, quando ficamos sabendo da possibilidade de emitir essas Letras, delegamos aut()ridadE!_ CiO nosso Secretário de
Fina11ças_para qye_e_sj~_fizesse todo o processo e
pudéssemos chegar a emitir essas Letras, sabendo,
inclusive, que, além do direito que a Constituição
nos dava, havia um decreto do prefeito anterior, de
rnarço de 1989, demo11strando interesse de que a
Prefeitura emitisse Letras.
__ É e.,.idente que todo esse trabalho foi comandado, dirigido pelo Secretário de Finanças, que já
esteve aqui e já fez seu depoimento. Essa responsabilidade, sem dúvida alguma, cabe a S. s• em delegação à confiança que o Prefeito depositou e pela
competência, inclusive, do próprio Secretário de Firfança.s·ae·nossõ MUniCípio.
O SR. REI..ATOR_(Roberto Requião)- Sr. Presidente, para maior clareza, gostaria de insistir. Quero saber se o Prefeito fez o pedido da participação
do Judiciário por escrito e se tem condição de me infonmar quem neste Poder colaborou na elaboração
da lista.
O SR, DARCI ACCORCI - Não me recordo,
Sr. Relator. Sei que houve pessoas do Tribunal de
Justiça participando. Não saberia, neste momento.
os nomes.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
depoente não tem condições, Senador Roberto Requião.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) -Afinal,
trata-se de um ofício do Tribu_nal_d_e. Justiça que nos
esclarece ail}§xistência dos precatórios.
Sr. Prefeito, temos uma carta, se não me engano de V. Exª, que diz que a Prefeitura de Goiânia
não emitiu os títulos, não os colocou no mercado
porque não se satisfez com as condições oferecidas.
principalmente quanto a deságio e exigência de bonificação. No entanto, oJribtmal c:lê_Co)]lasd_p Município de Goiânia encaminhou o Ofício nº 2.093/97,
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de fevereiro de 97; onde ressalta que a comercialização do Ofício foi sustada porque o Tribunal não acatou ato de dispensa de licitação determinando a remessa do processo à autoridade competente para
que providenciasse a juntada da rescisão do contrato de prestação de serviço entre o Município de
Goiânia e o Banco de Brasília. Que explicação V.
Exª me dá para essa contradição entre sua posição
e a posição do Tribunal de Contas de Goiânia?
O SR. DARCI ACCORCI -Sr. Relator, gostaria
que V. Exª nos desse a data do parecer do Tribunal
de Contas do município, se for possível; se não me
engano, está no final do relatório que diz respeito à
administração de Goiânia.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- O Tribunal de Contas nos mandou essa informação em fevereiro de 97.
O SR. DARCI ACCORCI- Mas o parecer ...
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - A dispensa de licitàção foi de 11 de novembro e o Tribunal disse que essa matéria, ao ser submetida a ele,
originou o não acatamento do ato de dispensa.
O SR. DARCI ACCORCI - Gostaria de apresentar a V. Exilo Ofício n9 840, de 1996, do Tribunal
de Contas do Município de Goiânia, em que _ele dá
um despacho - a data é de 18 de novembro de
1996. Não coloca em dúvida a legitimidade do processo, de todo o trabalho que foi feito em relação
aos precatórios, mas faz referência ao proble-ma de
não ter sido feita licitação, uma vez que o entendimento da Procuradoria-Geral do Município era de
que, havendo um banco oficial, não haveria n.s ::qs;;;dade da licita9ão.
O TCM teve um outro entendimento, mas gostaria de comÚnicar a V. Ex" que, no dia 18 dê novembro de 1996 - evidentemente, após a eleição de
segundo turno - nós já tínhamos desistido há_ algum
tempo de emitir essas Letras.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) -O parecer do tribunal é de que dia?
O SR. DARCI ACCORCI -O parecer que está
comigo é de 18 de novembro de 1996.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- E a desistência da emissão foi de que dia?
O SR. DARCI ACCORCI - Correspondência
do nosso secretário, 28 de novembro.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Então,
chegamos à conclusão de que o tribunal tem razão.
O SR. DARCI ACCORCI - Gostaria de dizer,
Sr. Relator, que a conversa que tivemos - quando _
pedi ao nosso secretário para que desistíssemos -
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foi bem anterior. Essa comunicação que ele me fez
foi apenas em termos oficiais e formais.
Q S_R. RELA TOA (Roberto Requião) - Mas a
comunicação do tribunal foi anterior ou posterior a
sua desistência da emissão?
O SR. OARCI ACCORCI - Se V. Ex" levar em
consideração a nossa decisão, ela foi posterior; se
V. Exª levar em consideração a formalização da comunicação do Secretário de Finanças, ela foi anterior.
O SR. RELATOR-(Roberto Requião)- O Secretário de Rnanças formalizou o quê?
O SR. DARCI ACCORCI - Conversamos, e ele
dizia que não havia interesse e não era bom para a
Prefeitura de Goiânia emitir as Letras, que o deságio
era muito alto e que não interessava.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Essa
comunicação foi anterior ou posterior à manifestação
do Tribunal de Contas?
O SR. DARCI ACCORCI - Essa comunicação
foi feita no dia 28 de novembro de 1996.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) -Então,
foi posterior.
O SR. DARCI ACCORCI - Por isso mesmo,
Sr. Relator, acabei de lhe dizer que se V. Ex" levar
em consideração a decisão tomada entre o secretário e mim é uma coisa; mas a formalização da deci-são é posterior.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Os documentos estabelecem a verdade nos autos de um
processo.
Q_Sfl~DARCI ACCORCI - Gostaria de esclarecer, Sr. Relator, que em momento ai.gum esse parecer coloca em questão a legitimidade. do processo;
única e exclusivamente a licitação do banco que trabalharia essas Letras.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Requião, tem V. Exª a palavra.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Nem o
Tribunal de Contas afirma de modo diverso. O Tribunal de Contas do Município simplesmente assegura
a exigibilidade da liCitação. E as datas mostram que
a cautela do Tribunal de Contas foi, Prefeito, data
venia, anterior a sua atitude de cancelar a emissão.
Presidente, as perguntas que eu tinha a fazer
ao Prefeito Accorci eram essas. E as respostas já
estão consignadas nas fitas e nas notas taquigráficas da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -Tem
a palavra o Senador_E_speridião Amin, como primeiro
Orador inscrito. (Pausa.)
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Tem a palavra o Senador Vilson Kleinübing.
(Pausa.)
Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy,
como último orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Prefeito Darei
Accorci, gostaria de saber se porventura houve alguma comunicação da parte de qualquer outra administração municipal junto à Prefeitura de Goiânia no
sentido de recomendar que fosse adotado o procedimento de emissão de títulos para a finalidade de pagar precatórios. Ou melhor, como nasceu a decisão
de iniciar esse processo? Gostaria que pudesse me
esclarecer esse ponto.
O SR. DARCI ACCORCI - Sim. Em primeiro
lugar, havia o direito constitucional. Em segundo lugar, um decreto de março de 1989, quando o Prefeito da época demonstrava interesse de emitir essas
letras. Em terceiro lugar, havia o prazo definido em
que precisávamos trabalhar, porque poderíamos ser,
inclusive, acusados de omissão se não. preparássemos todo esse trabalho preparado. Em quarto lugar,
nosso Secretário de Rnanças, em encontros nacionais de Secretários de Finanças dos Municípios, tomou conhecimento disso e, ao voltar de um desses
encontros, nos comunicou que havia essa possibilidade e que outras pessoas poderiam também dar
uma assessoria ou ajudar nesse sentido.
Aí, dentro de todo um trabalho e de uma discussão, inclusive de um compromisso nosso de saldar uma dívida com os funcionários públicos mllnici
pais, tínhamos a preocupação de fazer com que pu·
déssemos pagar esses precatórios.
- - --A nossa intenção era a de chegar até aos R$::
milhões para atingir exatamente essa questão do~
funcionários públicos. Surgida essa oportunidade, eu
autorizei o nosso Secretário para que realmente fizesse o trabalho e pudesse encontrar uma solução,
da melhor maneira possível, para emitirmos essas
letras.
O SR. EDUARDO SUPLICY - O Prefeito anterior, da gestão 1989 a 1992, chegou a solicitar autorização e emitiu títulos?
O SR. DARCI ACCORCI - Não. Em março de
1989, ele assinou um decreto, publicado no Diário
Oficial, demonstrando interesse, porque eram prazos que deviam ser cumpridos.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Uma vez preenchidas, através desse decreto, conforme requeria a
Constituição, o Prefeito anterior, por sua vez, teria
tomado a iniciativa de utilizar aquela prerrogativa?
O SR. DARCI ACCORCI- Não.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, seria a
primeira vez?
O SR. DARCI ACCORCI-:- A primeira vez.
O SR. EDUARDO SUPLICY - A pergunta seguinte é: uma vez que a Prefeitura Municipal de
Goiânia não utilizou a_emissão de títulos para pagar
precatórios, os precatórios foram pagos sem essa
emissão e, portanto, com recursos orçamentários
que não os decorrentes dessa emissã,o.
O SR. DARCI ACCORCI - Gostaria de comunicar a V. Exª e aos de_mais Senadores que, pela primeira vez na história das administrações_ municipais
de Goiânía, cumprimos com o compromisso de pagar, pelo menos, uma parcela desses precatórios.
Desde o início da nossa administração, reservamos R$40 mil do Tesouro Municipal para que se
pudesse pagar esses precatórios. É claro que V.
Ex"s poderiam dizer que é po'uco, mas era o que a
Prefeitura poderia fazer, com recursos próprios, pagando mensalmente uma parte desses precatórios.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Não tendo a
Prefeitura, portanto, arrecadação decorrente dos títulos, em que medida ª-não-emissão representou dificuldades para o orçamento da Prefeitura de Goiânia? Poderia V. Sª nos dar uma n~ção do valor dos
precatórios pagos em relação ao valor do orçamento
nesse quadriênío?
O SR. DARCI .ACCOBCI - Senador, não poderia lhe dar esse dado ou mesmo..,
Tínhamos_R$4D mil mensais destinados a pagamento de precatórios.
O SR. EDUARDO SUPLIC_Y- No orçamento
anual, em 1996, -último ano, fÓi de oue ordem?
O SR. DARCI ACCORCI - Foi da ordem de
R$330 milhõe$.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Assim temos uma
idéia aproximada Caso houvesse sido feita a emissão
e a arrecadação, seria algo em tomo de R$3 milhões,
para um Orçamento de R$330 milhões?
O SR. DARCI ACCORCI- Trezentos e trinta
milhões de reais.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Eram essas as
perguntas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Romeu Tuma, V. Exª deseja fazer alguma pergunta?
O SR. GILBERTO MIRAI\IDA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -Após
o Senador Romeu Tuma, a Presidência lhe garante
a palavra.
Senador Romeu Tuma, V. Exª tem a palavra.
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O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, as minhas dúvidas eram em relação ao comportamento
do Orçamento em razão da não emissão de títulos,
mas S. Sª já as solucionou quando respondeu as
perguntas do Senador Eduardo Suplicy. Todavia, tenho ainda uma pergunta, só para complementar a
resposta dada ao Senador Eduardo Suplicy, que diz
respeito a como o Tribunal de Justiça tem se comportado em relação ao provável pedido de intervenção no município, em razão do não-pagamento total
dos precatórios.
O SR. DARCI ACCORCI - Não tivemos nenhuma dificuldade em relação a isso com o Tribunal
de Contas do Município. E gostaria de informar a V.
Exª ...
O SR. ROMEU TUMA - Refiro-me ao Tribunal
de Justiça.
O SR. DARCI ACCORCI- Sim; com o Tribunal
de Justiça. Não; nós tínhamos essa parceria, mesmo que, segundo o Relator desta CPI, não esteja
formalizada - e eu não teria condições de apresentar hoje esta formalização. Havia um acordo, uma
parceria entre o Município, a nossa Administração, e
o Tribunal de Justiça no sentido de resgatarmos essas dívidas com os precatórios. Era uma preocupação tanto da nossa Administração quanto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Por isso mesmo,
reservamos mensalmente um valor compatível com
a nossa receita, com as nossas condições, de R$40.
mil a fim de irmos saldando aos poucos essas dívidas da Prefeitura.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Gilberto Miranda, V. Exª tem a palavra.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
desejo apenas registrar que eis aqui um exemplo de
político, um exemplo de Prefeito. Todo mundo que assiste à TV-Senado para ver as reuniões da CPI dos
Precatórios acredita que todas as emissões de títulos,
que todas as autorizações dadas pelo Senado o foram
de qualquer maneira; que a classe política, os prefeitos, os governadores emitiram de qualquer maneira, fizeram negociatas. Isso não é verdade.
Tivemos o prazer de receber o ex-Prefeito de
Goiânia hoje aqui, oporfúniaaâe ·emque S. s~ demonstrou claramente que, como o deságio era muito
grande, preferiu ficar com um orçamento pequeno,
de R$40 mil, e ir pagando aos poucos. Mesmo que
demorasse mais anos para pagar, não emitiria para
não passar por esses problemas.
v. s• está de parabéns.
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O SR. DARCI ACCORCI - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Prefeito Darei Accorci, a Presidência agradece a sua
presença e lhe confere.:.
O Sr. Relator ainda quer fazer uma consideração final.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, eu só me reservo a estabelecer sobre Goiânia o conceito definitivo no relat9rlo. fin;;~L AiQ.c!a _gue
Goiânia não tenha chegado a emitir os títulos, não
subscrevo os elogios que o Senador Gilberto Miranda fez, porque tivemos aí um caso claro de omissão
do Prefeito quanto às irregularidades cometidas por
seus auxiliares, haja vista que 70% dos precatórios
propostos não existiam.
A situação de Goiânia é muito boa porque ela
não chegou a emitir, mas o Senado Federal recebeu
um relatório fraudado, e fraude não merece deste
Relator elogio de espêcie alguma.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Prefeito Darei Accorci, tem a palavra V. s• para suas
considerações finais.
O SR. DARCI ACCORCI - Gostaria de dizer
aqui que, em momento algum, nem eu, nem meus
funcionários tivemos a preocupação de fraudar ou
de enganar o Senado Federal ou o Banco Central.
Entregamos o relatório e acreditávamos que tanto
esta Casa quanto o Banco Central poderiam, antes
de aprovar, realmente pedir uma averiguação a respeito disso.
Gostaria tamb~m_d~. diz_Elr, com ·toçla clareza,
que a- nossa preocupação em não -emitir essas letras
foí exatamente no sentido de preservar o dinheiro
público. Nós jamais poderíamos usar da prerrogativa
que o Senado Federal e que o Banco Central nos
deram no sentido de vender essas letras a um preço
abaixo ou com um deságio tão alto quanto o que se
praticava no mercado.
Gostaria ainda mais de dizer que, em momento
algum, a Prefeitura, na nossa administração, mesmo
depois do parecer do Tribunal de Contas do Município, pelo qual poderíamos ter recorrido àquela interpretação que aquere Tribunal nos deu, não o fizemos. porque havia de nossa parte a disposição de
não emitir essas letras. Eu autorizei, e fizemos todo
o processo porque não queria, não podia -e, em momento algum, passou-me pela cabeça correr o risco
de ser acusado de omissão, visto que, se não tivéssemos feito-esse! frabalfio, hoje -ja não poderia ser
resgatado esse dinheiro que a Prefeitura pode ter direito. Aquela administração está em condições, no
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momento que quiser, de emitir essas letras e, portanto, de preservar também o dinheiro e pagar as
suas dívidas junto ao Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás.
Quero agradecer a V. EJé-!s pela oportunidade
de estar aqui, dando nosso depoimento em relação
a este processo.
Quero dizer que estamos à disposição para
qualquer outro esclarecimento em relação ao direito
que tínhamos de emitir essas letras e de não tê-las
emitido em respeito ao dinheiro público.
Muito obrigado e felicidades a todos os Senhores.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Está
feito o registro.
A Presidência agradece a sua presença e pede
aos Srs. Senadores que se mantenham nos seus lugares, porque temos mais de uma dúzia de requerimentos para serem votados.
Eu não poderia - permitam-me -, em nenhum
instante, deixar de registrar nos Anais desta Casa
que aqui se encontra nos visitando um dos maiores
brasileiros que conheço de perto, um dos maiores
educadores de que o Brasil dispõe, o Professor Doutor Wilson Choeri, Diretor do Colégio Pedro 11, do Rio
de Janeiro, com quem convivo há mais de trinta
anos, e que é o autor da frase do Projeto Rondon:
"integrar para não entregar".
Em 1967, fiz um discurso .derivado de um estudo-trabalho dele, que tinha como título •A selva não
é nossa inimiga', quando ele implantava um campus avançado no interior da Amazônia, exatamente
em Parintins, que hoje está sendo conhecida pelo
boi-bumbá.
Desse modo, Prof. Wilson Choeri, falo em meu
nome pessoal, mas sei que, se registrasse a sua
presença em nome dos Srs. Senadores, seria de
muita alegria.
Meus cumprimentos por vê-lo no Senado.
Leio requerimento de autoria...
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Ex" tem a palavra pela ordem, Senador.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
como foi protocolado na Secretaria da Comissão, talvez aindél_nãQJenl}?._ç_h_egado_às_mãoa de V. Exª; eu
gostaria de dar conhecimento a todos os Srs. Senadores o Ofício 028 ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Já
passei às mãos do Senador Requião, que já leu.
Peço a V. Exª que dê conhecimento.

O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, estava inscrito para algumas observações e
gostaria de fazê-las aQora.
O SR. GILBERTO MIRANDA- 'São Paulo, 12
de julho de 1997. Ofício 28/97.- Gabinete do Prefeito.

Sr. Presidente, permito-me mais uma
vez dirigir-me respeitosamente a V. Ex" para
transmitir-lhe esclarecimento que reputo de
suma importância V. EJé-! é testemunha do
grande respeito que devoto às instituições
democráticas, e é meu empenho colaborar
para o desenvolvimento dos trabalhos levados a cabo pela Comissão Parlamentar de
Inquérito, também presidida pelo nobre Senador.
A minha conduta, no desenrolar das
atividades da Comissão em tela, foi sempre
pautada pela reverência que merecem os
seus integrantes, todos detentores de mandato popular. Q_ respeitQ, no entanto, é uma
via de duas direções, reclama reciprocidade,
sob pena de soterramento dos mais elementares princípios da convivência humana.
Sempre trilhando a senda do respeito,
fui surpreendido com as infundadas informa·
ções do Senador Rol:lerto J3e_qyião, que,
como Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito, insinuou haver coincidências entre
a emissão de documentos do Maxi-Dívisa no
valor de R$3.300,00 e um depósito no mes·
mo valor efetivado na conta de minha espo·
sa, Nicéa Camargo do Nascimento. Essa in·
- sinuação, nascida, segundo o próprio Senador Roberto Requião, de mera coincidência,
foi, sem qualquer preocupação investigativa,
levada à imprensa e transformada em manchete.
Vejo-me agora, Presidente, na obrigação de aclarar os fatos que poderiam alcançar não só a minha esposa, mas - o que se·
ria pior- atingir toda a minha família.
Para tanto, reputo suficiente passar às
mãos de V. Ex" o documento em anexo,
atestando que a importância de R$3.300,00
foi depositada em dinheiro na conta de D.
Nicéa Camargo do Nascimento pela própria
correntista; sem qualquer vínculo com o do_ç_u_mento_dQ_Banco Maxi-Divisa citado pelo
Sr. Relator.
Estou seguro de que, diante da documentação ora apresentada, V. Exª poderá,
com o descortino que lhe é peculiar, infor-
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mar o ocorrido aos demais integrantes da
Comissão, para que insinuações dessas não
mais se repitam de forma leviana.
Com o apreço que desde sempre dediquei a V. EJ<i!, aproveito para transmitir a seus
pares os meus respeitos e cumprimentos.
Atenciosamente"
Cópia do recibo do Unibanco.
Pediu-me também o Sr. Prefeito para dizer a V.
Exª, Sr. Presidente, que de julho a dezembro ele estava fora da Secretaria porque era candidato a Prefeito de São Paulo, estava em campanha, e os depósitos encontrados, de valores pequenos, de três
mil abaixo ou acima, que somam aproximadamente
cento e poucos mil reais, são compatíveis com o Imposto de Renda da Sr' Nicéia e da sua declaração,
se checado antes de se fazer qualquer revelação pública. Que os depósitos encontrados pela CP! referem-se à transferência da própria titular de Banco
para outro Banco do qual é correntista. E que a origem é conhecida porque a mesma trabalhava na
promoção de vendas, como todos os jamais do País
já noticiaram. Informa também o Sr. Prefeito que a
Oª Nicéia não teve o sigilo de suas contas quebrado
por esta CP I, e sim está sendo investigada pelo fato
de ter conta conjunta com o Prefeito em alguns bancos. Eram estas as informações.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Senador Roberto Requião, que estava
inscrito para estas e outras considerações.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, inicialmente, há um problema ético da CPI.
Quero deixar claro aos Srs. Senadores que O-depoimento do Prefeito Darei Accorci teve a mesma natureza do depoimento do Prefeito Celso Pitta. Ele deixou a responsabilidade do acontecido, da avalü~ção
dos precatórios, por cõnf<Cdoseu Secretário.
Esta postura do Prefeito Celso Pitta, na Comissão, gerou um antagonismo e a participação forte
dos Srs. Senadores, o que não assisti nesta· reunião
de hoje. Por isto, obriguei-me, em nome da própria
imagem pública da CP I, a fazer aquelas últimas considerações, que repito agora: omissão e desídia,
fuga da responsabilidade na qualidade de Chefe do
Executivo e tergiversação nas respostas caracterizaram tanto o depoimento do Sr. Darei Accorci quanto
o depoimento do Prefeito Celso Pitta. A única diferença das duas situações é que o Prefeito Darei Aocorei não emitiu os títulos. Mas não emitiu, evidente-_
mente, porque o Tribunal de Contas do Município de
Goiânia determinou que os títulos não fossem emitidos; fez por antecipação a glosa da licitação.
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Em segundo lugar, quero deixar claro que não
fiz insinuação alguma a respeito da esposa do Sr.
Celso Pitta. Não é da minha natureza e estou muito
pouco preocupado com o comportamento e com a
conta-corrente da esposa do Prefeito. A insinuação
se tratou do erro do jornalista da Folha de S. Paulo.
Recebi da assessoria da Comíssão, com o sigilo
quebrado de um dos donos do Maxi-0/visa, e determinei qúe os cheques fossem rastreados. Quando
me levantaram a possibilidade, e não fui eu quem a
levantou, de que esse cheque coincidia com o valor
de um depósito feito na conta de Oª Nicéia Pitta, disse que não poderíamos cometer a leviandade de _
uma acusação--põrque istclpodena se dar a uma
mera coincidência.
Por outro lado, a exposição dos absurdos cometidos na emissão de títulos da Prefeitura de São
PaUlo não são coincidência nem im;inuações; fazem
parte do relator/o imciaf e serão tratados com a costumeira firmeza e dureza no relatqno definitivo.
Sr. Presidente,_ eu__hayja pedido a palavra não
para contestar as veleidades e as suscetibilidades
levantadas de quem maltratou tanto o erário de São
Paulo. Eu havia pedido a palavra para solicitar a V.
Exª que advirta a_ direção do Banco Brasileiro de
Descontos, o Bradesco, que está evidentemente
tentando obstruir os trabalhos da CPI. V. EJ<i! mandou à direção do Bradesco, por meio do Presidente
do Banco Central, l!madeterrninação para que fosse
quebrado o sigilo de uma conta CC5 e fosse remetido à Comissão Parlamentar de Inquérito. Deu V. Ex~
o nome da empresa, Oictum Finance Ltda, e o número da conta corrente. Isso foi no dia 2 de maio de
1997. O nome do titular da conta e o número da conta corrente.
__f_g Bradesco_agora pede prazo falando da dificuldade de localizar a conta. Evidentemente, está jogando o Brade_scq_ CQffi a RQSsibilid.ade_ de a CPI se
__e~cerrar-ante~_que entrEl_lj_U!=! _a, q!Jef:Jra. çlQ. :>igilQ,
Vamos insistir, por intermédio, tenho certeza,
de uma medida firme de V. Exª, para que o Bradesc_cl entregJ.Jg_im_e_diatamente o sigilo quebrado dessa
conta à CP I, ou seja, enquadrado por obstrução dos
trabalhos da_ Comissão Parlamentar de Inquérito. O
Banco Bradesco nãQ pode pensar que vai iludir com
manobras protelatórias a Comissão Parlamentar de
Inquérito. A conta teve a quebra de seu sigilo decretada_JJQ_IDJJmento em que se estabeleceu a titularidade ELQJJÚmero da conta corrente. Qualquer dificuldade alegada é mera manobra protelatória no momeotQ_em que_ a CPI tem como data final para encerramento dos trabalhos o dia 25 de julho.
C

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

o

Que fiquem o Sr. Lázaro Brandão e- Sr. Ageo
Silva, Diretores e Presidente de 3::adesco, advertidos que, na visão do Relator, estão obstruindo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. E essa
obstrução não passará impunemente no relatório final e certamente da medida que a Procuradoria-Geral da República irá tomar, caso se concretize.
Sr. Presidente, na companhia do Senador Vilsan Kleinübing, executamos, em Curitiba...
O SR. ROMEU TUMA - Senador Roberto Requião, permita, sobre a ponderação de V. Ex'!, apenas ...
O SR. RELATOR (Roberto Requião} - Um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA -Gostaria, se fosse permitido, que o Presidente determinasse uma diligência à agência para entrega imediata .do que teriam
no arquivo.
O SR. RELATOR (Roberto Requião} - Não
creio que seja a diligência. Creio que a. negativa caracteriza obstrução e que se enquarire o Presidente
do Bradesco e seus diretores. Qualquer negativa da
apresentação da conta é obstrução aos trabalhos da
CP I.
Sr. Presidente, na companhia do Senador Vilson Kleinübing, realizei uma diligência, com a participação da Polícia Federal, na cidade de Curitiba,
para verificar a existência, no Banco do Brasil, Agência Alto da Rua XV, de uma conta que teria como titular uma firma fantasma, conhecida como Asempre
Consultaria e Assessoria Empresarial Ltda. Quero
deixar claro aos Senadores da CPI que há trinta dias
procurei o atual gerente do Alto da Rua XV e não
tive facilitado o meu trabalho.
O Senador Vilson Kleinübing requereu a diligência e tivemos que fazer com que funcionários do
Banco do Brasil comparecessem à Polícia Federal
acompanhados de um detetive. Tivemos dificuldades
colocadas no caminho do esclarecimento da existência dessa conta.
Para nossa surpresa, depois de dez, onze horas de trabalhos, de oitiva, de interrogatório de testemunhas, chegamos à conclusão de que não havia
uma conta. Eram cinco. Era a Asempre, a Dorbon, a
SK, a KWS, a Expansão... Senador Vilson Kleinübing, me ajude.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Já são dezenove.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sim, mas na
Agência do Banco do Brasil do Alto da Rua XV ...
O SR. VILSON KLEINÜBING - KWO.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- ... KWO. Todas
controladas por uma empresa legalizada que.se cha-
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mava Transcorp e uma agência de passagens que
se chamava Transoceãnica.
Do interrogatório, apesa; das dificuldades colocadas pela estrutura do Banco, conseguimos, em
função do depoimento claro, tranqüilo e firme dos
funcionários, saber que essas cinco empresas, na
verdade, eram controladas pela Transcorp e pela
Transoceânica. Mais do que isso, que essas empresas frias, falsas, no Banco do Brasil, tinham suas
contas abertas com a participação direta de um exgerente que se chamava Nilson dos Santos e de um
-outro gerente que se chamava Saviano Tortato.
Ouvimos todas essas pessoas e o gerente Sa--viano Tortato alega que abriu as contas por determinação do_ Superintendente__do Banco do_ E3rasjl na
época; que se chama Ernesto Kaposi.
A Polícia Federal, por determinacão desta CP I.
ouviu alguns titulares dessas contas no interior do
Paraná, na cidade de Goio-Erê. Eram dois agricultores, Sr. Presidente: e- nunca haviam estado em Curitiba. E sequer tinham a idéia de que em seu nome
poderia estar sendo movimentada uma conta em
nome de uma empresa de consultoria empresarial
do Banco Brasil do Alto da Rua XV.
Nós, da Comissão Parlamentar de Inquérito,
estamos requerendo qu_e a Polícia Federal em Curitiba ouça o ex-gerente do Banco do Brasil, Nilson dos
Santos, como também os prepostos da empresa
Transoceãnica e Transcorp que manipulavam essas
__ cQntas junto aos funCionários do- banco, juntamente
com os Srs. Erich Fucks, irmão do proprietário de
uma dessas empresas e o Sr. Altair Bora, também
preposto. São essas três pessoas e mais um ex-Superintenc!ente çlo Banc_o _do Brasil.
E queria comunicar à CP!, que depois dessas
operações encontramos uma quadrilha organizada
dentr.o do Banco do Brasil e uma resistência corporativa se opondo aos esclarecimentos necessários
por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito,
descobrimos que nessa denúncia feita há mais de
seis mese;:;, o superintendente havia determinado
uma auditoria fria e inexistente que, em seis meses,
ouviu apenas o gerente implicado na conta da
..Asempre, não localizando as outras quatro e sem
chegar a qualq!Jerconci[Jsão. O gereote que já havia
'sido-punido por-irregularidades anteriores em outra
agência, tinha sido afastado da agência do Alto da
Rua XV, mas era gerente de uma agência no Portão, bairro de Curitiba. O Banco do Brasil acoberta
as contas. Durante o interrogatório do dono da Transoceânica e da Transcorp, este fez uma denúncia
clara dando dois nomes com RGs e CPFs para que
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na mesmasituação. Todas funcionéÍ,rias públicas do
o Banco Central investigue. Dois nomes que, segunEstado do Pa@11a _em compra çle dólares no período
do o dono dessas empresas que controlavam mais
eleitoral. Preocupada, falou com muita gente, cheoutras cinco, em conluió com a administração da
gando a procurar um advogado. Alguém lhe recoagência do Alto da Rua XV, estariam servindo para
mendou que ela entrasse em contato com o Sr. Gioadministrar contas da hierarquia do Banco do Brasil
vani Gionedis, da Casa Civil do Governo do Paraná.
na lavagem de dinheiro, através da fronteira e das
Embora não o conhecesse, essa senhora conseguiu
agências do Banco do Brasil em Foz do lguaçu e oufalar com ele, que se prontificou a defendê-la por
tros lugares em que fazemos fronteira com o Paraseu escritório particular de advocacia; mas, segundo
guai. O nome faz parte do relatório e eu já comunia informação que recebo do Dr. Marezzi de Souza,
quei isso, nobre Senador Pedro Simon.
Procurador-Geral do Governo do Estado do Paraná
O SR. PEDRO SIMON - Apenas para uma
durante o período em que fui Chefe do Executivo, o
pergunta. O que V. Exª está denunciando agora enSr. Gionedis recomendou que ela deveria ficar tranqüila e, sobretudo, que não deveria falar com ninvolve os precatórios e outras tantas coisas, fora ...
guém mais sobre o assunto.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Sirr
Funcionária humilde, sa1u da conversa com o
Lavaram 7 milhões e 600 mil em Santa Cõ~+arina ''
Sr. Giovani Gionedis com um cargo em comissão na
alguns recursos de Alagoas. Mas, só na J.sempre,
Casa Civil e foi trabalhar na Secretaria Estadual de
que era a maior conta da agência do Alto da Rua
Ciência e Tecnologia. Antes disso, ela estava decidiXV, em um prazo de uns três ou quatro meses, cirda a entrar com processo civil e criminal para provar
cularam R$29 milhões. E o gerente não conhecia c
sua inocência. Parece que desistiu; pelo menos o
titular da conta.
advogado procurado anteriormente não foi mais proO SR. PEDRO SIMON - O que V. Exª está fa- ._ . c;urado.__Qbserve-se que, no momento em que fez
lando, praticamente seria o caso de uma nova CPI?
sua denúncia inicial, ela tomou claro também o fato
de haver notado que a Transoceânica era uma das
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Seria o
empresas que faziiirn o câmt:Jfoem -dólar, simulava a
caso de uma providência enérgica do Banco do Bracompra de dólares por funcionários públicos.
sil, o que não está havendo.
Por isso, p~di ao Senador Vilson Kleinübing a
Sr. Presidente, para complementar o esclareciinclusão em seu requerimento do nome da Srª Arlete
mento, essas contas fantasmas eram movimentadas
Dias de Moraes, para que esclareçamos como funpor uma procuração, assinada pelo dono da Transcionários públicos do Paraná, sem saber, compracorp e da Transoceânica, que autorizava a migração
vam dólar.
de recursos entre as contas em um processo de
compensação. Essa procuração foi aceita pelo Banco
O SR. PRESIDENTE (Bernardo.Càbra!)- Tem
do Brasil. Aceita pelos seus gerentes que, segundo um
a palavra o Senador Vilson Kleinübing. ~- _·
deles, foi avalizada pelo Superintendente. Ocorre que
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente,
a procuração era assinada pelos donos da Transcorp e
Srªs e Srs. Senadores, prestem atenção no que há
da Transoceânica que não eram donos das outras cinpor trás desta história clQ.s precatórios: a Transoceâco nem no contrato social. Temos um escândalo de
nlca Passagens-e Turismo Ltda. tem como sócios
proporções razoáveis a ser investigado. O Sénador Vif..
Ernesto de Veer, Gerhard Fuchs, Banordic Financial
son Kleinübing me pede um aparte e requer a V. Exª a
Corporation e Corporation Câmbio e Turismo Ltda. O
ouvida de algumas pessoas.
endereço da primeira é o seguinte: Road Town TorSó quero esclarecer sobre uma quarta pessoa
tolla - Ilhas Virgens Britânicas. Além disso, há uma
que acrescentei à lista de S. Exª pelos seguintes
outra empresa administrada por eles, chamada
motivos. Há aproximadamente quatro meses, Sr.
Bankpar Corretora de Câmbio, Títulos e Valores MoPresidente, a Srª Arlete Dias de Moraes foi chamada
biliários Ltda. Também há uma empresa como sóciaao Banco Central para esclarecer a compra de,
proprietária chamada Stenton Corporation Ltda., das
aproximadamente, US$100 mil.
Ilhas Virgens, paraíso fiscal. E o que é pior: há uma
Ela ficou alarmada, porque jamais fizera a
compra, mesmo porque o valor é absolutamente infactoring chamada Prima Fomento Mercantil Ltda.
compatível com os seus rendimentos de funcionária
Sócios: Ernesto de Veer, Gerhard Fuchs, Stenton lnpública do Estado do Paraná. Compareceu ao Banternational Ltda. e Magnólia Consu!ting Ltda., as
co Central e pôde verificar que tinham usado o seu
duas das Ilhas Virgens.
nome e os seus documentos. Estranhamente, haPreste atenção,_ Senador Roberto Requião: o
viam usado o seu nome de solteira. Além dela, soube que pelo menos 15 pessoas, ou mais, estavam
gerente dessa empresa chamada Prima Fomento
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Mercantil Ltda. é exatamente o ex-gerente do Banco
do Brasil.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- E o Sr.
Nilson dos Santos, ex-gerente da agência Alto da
Rua XV, do Banco do Brasil, que abriu cinco contas
frias.
O SR. VILSON KLEINÜBING - São 19 empresas, todas lavando dinheiro, montadas numa fábrica
de sonegação de impostos e criando condições para
transformar dinheiro em dólar e jogá-lo para o exterior.
Por isso fiz este requerimento: para desmontar
isso tudo, quebrar o sigilo bancário e telefónico, para
verificar quem são essas empresas.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Anote-se,
Senador Vilson Kleinübing, que a auditoria do Banco
do Brasil, em seis meses, não conseguiu apurar nada.
Nós, em dez horas na Polícia Federal, levantamos o
escândalo, e a auditoria ignorou o fato inteiro.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente,
do cheque de R$31 milhões que a IBF ganhou na operação de Santa Catarina, R$9.750.000,00 foram para o
Sr. Fausto Solano Pereira, que até hoje não deu satisfação a esta CPI do seu depoimento. Continuo não sa- ·
bendo como fazer para que esse senhor preste contas
perante esta CPI. Ele veio aqui e nos disse, com a
cara mais deslavada possível, que. o Sr. Renê entregou um cheque a ele, e que ele transferiu U$1 ,8 milhão de dólares para lá. Ficou de nos entregar o extra·
to de contas, mas até agora nada. R$9.750.000,00 foram para o Sr. Fausto Solano Pereira. Depois, houve
outros c.heques que foram direto para a fronteira. E há
um cheque de R$7.650.000,00 que foi para essa
presa Asempre, administrada por esse grupo da Tran
soceânica.
Dos R$7,650 milhões, R$3,650 milhões forarr
transformados em dinheiro na boca do caixa dess~
agência no Alto da Rua XV, nos dias 24, 25, 28, 29 e
30 de outubro, exatamente nos dias em que Santa
Catarina vendeu os títulos. E esse cheque vem lá da
IBF. A outra parte desse dinheiro foi para a fronteira
e a última, a raspa do tacho, a última movimentação,
Srs. Senadores, de R$450 mil, foi transferida para
aplicação na Divalpar, à ordem do Sr. José Carlos
Galloti Brauti, representante da lnepar no Governo
de Santa Catarina e primo do ex-Secretário da Fa·
zenda de Santa Catarina, exonerado recentemente.
Essa documentação é do Banco Central. Isso
não foi verificado por nós, foi identificado pelo Banco
Central, o Banco Central é que tem esses documentos e é está encaminhando essa documentação para
a CPI, porque estava lá conosco quando foi feito
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esse levantamento. Tenho o recibo da Divalpar, que
me foi entregue por eles e que vou entregar ao Relator, onde esta exatamente o recl!:odesses R$450
mil. Até que enfim pegamos oprimeiro recurso que
chega próximo de quem administrou a operação.
O -SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
Senador Roberto Requião e V. Ex• acabam de trazer
notícias-crime da mais alta envergadura. Está presente, conió-sempre, a Subprocuradora-Geral da
República, Drª Delza Curvello Rocha, a quem peço
seja encaminhada, em primeiro lugar, pela Drª Adriana, cópia taquigráfica devidamente reproduzida do
pronunciamento do Senador Roberto Requião, seguida da documentação do eminente Senador Vilson
Kleinübing. É material encaminhado à ProcuradoriaGeral da República que, já de pronto, deverá susci-tar as providências que cabem.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, eu já havia tomado a iniciativa, sponte pro·
pria e como Senador singular, de encaminhar uma
notícia-crime desses fatos ao Ministério Público. Estou preparando o texto da informação que pretendia
levar ao Sr. Brindeiro. Como a Comissão assume,
essa notícia-crime será encaminhada em nome da
Comissão, mesmo antes de os relatórios finais serem encerrados.
Outro aspecto interessante é que nas Ilhas Virgens, citadas pelo Senador Vilson Kleinübing, está
também a sede da empresa Kingman, do Sr. Pedro
Neiva Filho, funcionário da Prefeitura de São Paulo.
Temos um entrelaçamento completo de uma quadri·
·lha que atua no mercado financeiro e que participou
do·escândalo dos títulos públicos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN · Kingman é aquela
do Vetar?
--o--sR: RELATOR (Roberto Requião)- Do Vetar e a do Pedro Neiva Filho.
o·sR~- ESPERIDIÃO AMIN · Foram liberados
R$'14 milhões pelo Banco Central.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Já entreguei essa dócumenlaçãó para o Banco do Brasil,
mas confesso que, dada a experiência que tive em
Curitiba, não tenho nenhuma confiança da auditoria
do Banco do Brasil.
O SR. VILSON KLEINÜBING · Existe uma outra ramificação de mais de 120 empresas fantê.smas
iguais a essa no relatório do Beron; chama-se Operação Monte Cristo e é comandada por uma casa de
comércio conhecida nó Paraguai. Essa relação também será entregue à CPI.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - O rela·
tono do Beron cita cento e tantas emp·resas, uma
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boa parte delas em bancos públicos, relatório do
Banco Central, e não ouvi falar no afastamento de
um gerente ou no processo judicial aberto contra nenhum responsável até agora. Daí, vemos a importância de uma comissão parlamentar de inquérito
que torna as coisas públicas e transparentes. O poder mais forte ·da República continujl_SE!IJ.QOJLPpinião pública, e só opinião pública pode fazer com
que instituições pesadas e corporativas, como o
Banco do Brasil, se mexam.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Roberto Requião, quanto ao requerimento de
V. Exª em derredor da procrastinação que está sendo levada a efeito pelo Banco Bradesco, a Presidência designa o eminente Senador Romeu Tuma e o
Delegado Paulo Lacerda para entrarem em contato,
estabelecendo o prazo de 72 horas para o Bradesco
dar essa informação, sob pena de ser encaminhado
ao Ministério Público para apuração da responsabilidade, no sentido de estarem negando segmento à
justiça que esta CPI pretende fazer.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sugiro que a
Comissão busque esse extrato do Sr. Fausto Solano
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Deferido. V. Exª fica encarregado das duas coisas.
Passo à votação do primeiro requerimento, que
é de autoria do eminente Senador Esperidião Amin.
S. Exª fez a leitura do ofício encaminhado ao Ministro Sérgio Motta, da resposta do Ministro Sérgio Motta, e requer, nos termos regimentais, seja solicitado
à Telebrás o inteiro teor da auditagem realizada junto à T elesc, referente aos fatos contidos na reportagem da Revista lstoÉ, edição nQ 1.441, págs. 26 e
28, sob o titulo "Eminência Parda•, sobre a quebra
de sigilo telefónico não autorizada, bem como os
procedimentos adotados pela referida empresa para
o atendimento das solicitações da CPI dos Títulos
Públicos. Finaliza com esta frase:

a

"Tal solicitação se faz necessária em
razão da resposta encaminhada pelo Sr. Ministro das Comunicações, Dr. Sérgio Motta. •
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O segundo requerimento é de autoria do Senador Esperidião Amin:

0 •. -

'Requeiro, nos termos regimentais,
seja providenciada a convocação para oitiva
do Sr. Francisco Evangelista Vieira, Diretor
. de Serviço de Telecomunicações da Telesc,
e de Maria Cristina de Oliveira Freccia Taulois de Mesquita, funcion.ária da Telesc, perante comissão a ser integrada pelos Srs.
Senadores Vilson Kleinübing, Casildo Maldaner, Esperidião Amin, Romeu Tuma e
Emilia Fernandes."
Trata-se de uma comissão para ser ouvida em
Florianópolis essa relação de pessoas.
Em discussão o requerimento. (Pausa..)
com a palavra para discutir -o Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, pedimos a transcrição, nos Anais desta Comissão
e do Senado, dos termos da declaração que o Dr.
Francisco Afonso prestou à Telebrás. Além disso, a
Telebrás instaurou auditoria e ouviu os funcionários
da Companhia Telefónica de Santa Catarina. Portanto, temos aqui os termos da declaração dele junto à
Telebrás; de 27 de maio do corrente. Há mais de um
mês prestou os esclarecimentos.
. Sr. Presidente, em seu primeiro requerimento,
o Senador Esperidião Amin pediu que toda a documentação da auditagem que a Telebrás realizou junto à companhia telefónica, em Santa Catarina, fosse
remetida a esta CPL Naturalmente, todos os depoimentos e declarações do Dr. Francisco Evangelista
Vieira virão também a esta Comissão.
Estamos sendo redundantes. Vamos requerer
a auditagem - e já aprovamos o primeiro requerimento que ela examinou junto à Telesc, Santa Catari na.
Claro que se esta Comissão, Sr. Presidente,
não ficar satisfeita com as informações que vierem
do Ministério das Comunicações, se não ficar satisfeita com as informações constantes dos depoimentos e da auditagem, aí sim, poderemos aprovar esse
requerimento. Do contrário, os Senadores farão um
trabalho desnecessário, isto é·; ouvir uma pessoa
que já prestou informações em outros foros.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Continua em discussão. !E.ausa.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
quero fazer um esclarecimento. V. Exª não estava
aqui. Em respeito a V. Exª, que está presidindo a
reunião, quero pedir a sua atenção e a dos nobres
Srs. Senadores para o texto da correspondência datada de 30 de junho, do Sr. Ministro das COmunicações, endereçada ao meu Partido.

Diz o seguinte: "a funcionária Fulana de Tal não vou mencionar o nome de uma funcionária da
empresa que reconheceu e foi lá e pegou os números telefônicos.
Isso consta do seu depoimento. Eu não vi o depoimento dela.
Leio o texto:
"Esse fato foi reconhecido pela funcionária
... (Fulana de Tal) ... que, no seu d-epoimento, declarou ter assim agido atendendo ao pedido do diretor
Sicrano, versão esta por ele negada. Ou seja: o que
o ofício do Ministro das Comunicações nos informa é
que existe uma auditagem, que estamos pedindo e
vamos receber, e existe um contraditório, que inclusive vai ensejar, em razão da gravidades dos fatos
levantados. É o Item nº 4 ...
A Direção da Telebrás está tomando medidas
junto à Telesc, buscando apurar as responsabilidades. Ou seja: o processo não está concluído. Existe
urna controvérsia, Sr. Presidente, e a controvérsia
ocorre entre o diretor de uma empresa e uma funcionária.
Fico muito preocupado, Sr. Presidente, com a
tendência natural de como resolver esses assuntos.
A história mostra que, nesses casos, há toda a possibilidade de a servidora ser punida.
Eu já disse que não me- incluo, mas estou pedindo, à semelhança de todos os outros casos em
que houve dúvidas, para trazer as pessoas aqui,
para que as pessoas das controvérsias sejam ouvidas por quem V. Exª designar. Apenas sugeri nomes.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Esperidião Amin, a Presidência ia dizer exatamer~te isso: V. Exª não se incumbe, mas é atribuição
da Presidência. Se a Presidência entender de designar V. Exª, espero que V. Exª aceite a incumbência,
como tem aceitado.
Já se manifestaram dois Senadores, um a favor e -outro contra. Vou colocar em votação o requerimento.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, gostaria de mais algum esclarecimento. Há alguns Senadores em dúvida, porque alguns entendem ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Mas
eu vou chamar pela votação nominal. ..
O SR. GILBERTO MIRANDA - Nominar as
pessoas que vão ser ouvidas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Francisco Evangelista Vieira, -Diretor de ServíÇo de
Telecomunicações e Maria Cristina de Oliveira Frec-

cia Taulois de Mesquita. Um é diret0r e a outra funcionáría. No expediente-do... -- -- - ----- --

0 SR. GILBERTO MIRANDA. c· Sr. Presidente,
só para entender...
- .O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Um
momentinho. O eminente Ministro Sérgio Morta de- clara, nõ seu último parágrafo, respondendo ao Senador Esperidião Amin, que, em razão da gravidade
aos ratos 1evamaaos, a 01reçao aa. 1elebrás está tomando medidas junto_àTe!esc1 b_uscandoapurar a
responsabilidade. Quer dizer, considerou gravíssimo
que tenham quebrado o sigilo telefônico de um partido político - realmente assunto é grave -, e a funcionária declarou que fez essa quebra atendendo aum pedido âo Díre!Or aa-Telesc.
- ---- - Quero dizer a V. _Ex!s que apuramos recentemente q:.~e os telefones do eminente Senador-Relator estão todos censurados, e suponho que isso
deva estar ocorrendo com todos os membros desta
Comissão Partamentar de Inquérito.
O SR. GILBERTO-MIRANDA - Sr. Presidente,
pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Tem
V. Exª a palavra pela ordem, Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
acredito que o Senador Esperidião Amin tem toda a
razão de querer saber e ter todos os esclarecimentos com relação a ter sido quebrado o sigilo telefônico do diretório do PPB. Há uma única coisa que não
estou entendendo, Sr. Presidente. É a seguinte:
quem c;uebrou o sigilo Telefónico-foi o Diretor da Telese, de um partido político. Quem ajudou a quebrar
foi uma funcionária. Estou querendo entender como
isso se enquadra na CPI dos Precatórios ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
Senador Esperidião se declara como membro da
Comi~são e acha que todos os seus telefones ... É
isso, Senador?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (Inaudível. Fora
" do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Sim,
mas V. Exª fez um ofício ao Ministro Sérgio Motta.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Foge ao objeti- vo da C PI. Só quero entend~ para poder votar.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - .... (Inaudível.
Fora do microfone.) ... até porque o ofício do Ministro
das Comunicações menciona expressamente que foi
-feita uma auditagem em função de assuntos conexos com aCPI.

o

Reporto-me à correspondência de 14
de maio para informar que, por intermédio
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da Telebrás, foi efetuada no âmbito da Telese rigorosa auditagem sobre os fatos contidos em seu ofício e outros relacionados às
solicitações da CPI dos Títulos Públicos do
Senado, cujo resumo, apoiado nos elementos levantados junto àquela empresa, a seguir faço destaque:
1. No caso da reportagem da revista
lstoÉ foi constatada pela Auditoria da Telebrás quebra de sigilo de informações não
autorizadas, contendo o número de terminais telefónicos.
Esse fato foi reconhecido pela empregada, que, no seu depoimento, declarou ter
assim agido atendendo a pedido do Diretor
de Serviços de Telecomunicações da Telese, Sr. Francisco Evangelista Vieira, versão esta por ele negada.
3. Em relação aos procedimentos adolados para atender às solicitações da CPI
dos Títulos Públicos do Senado Federal,
ocorreu, no âmbito da Telesc, uma indução
à quebra de sigilo não autorizada, que não
se concretizou por ter sido detectada e abortada em tempo hábil. •
Não conheço isso que está no termo da auditagem. Mas não há nenhuma controvérsia sobre esse
assunto. Nós da CPI vamos conhecer a auditagem.
Continuando:
"Em razão da gravidade dos fatos .. ."
Aqui há uma controvérsia que pretendendo pedir seja esclarecida.
· "Em razão da gravidade dos fatos
aprésentados, a Direção da Telebrás está
tomando medidas junto à Telesc e buscando
apurar as responsabilidades.
Atenciosamente,
Sérgio Motta.
30 de junho de 1997.~
Portanto, a matéria é absolutamente conexa
com a 'CP I dos Títulos Públicos do Senado. A auditagem foi feita em função de duas ocorrências relacionadas à CPI dos Títulos Públicos. Uma delas é de
que teria sido vazado o que não era para vazar; e a
outra confirma que houve o vazamento. Quanto à
responsabilidade, esta ainda não pode ser atribuída
a uma pessoa, porque há controvérsias.
Esta controvérsia, eu a estou propondo, já que·
a auditagem sabidamente não a elide, proponho que
pelo menos se tente superar essa dificuldade como
fazemos em todos os casos similares, ou seja, por

meio da oitiva, por parte de um grupo de Senadores,
das duas pessoas protagonistas da controvérsia.
Esse é o requerimento que faço.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Em
votação o requerimento.
O SR. CASILDO MALDANER · Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra a V. Ex'!
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
só para rememorar as nossas idéias, eu gostaria
que fosse lido, para justificar, o primeiro requerimento ao qual votamos favoravelmente e que é endereçado ao Ministério das Comunicações.
Eu gostaria que esse requerimento fosse lido
para ajudar a esclarecer a nossa posição neste
caso.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - No
primeiro requerimento, o Senador Esperidião Amin ...
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
eu gostaria que V. Ex'! chamasse a atenção dos Srs.
Senadores, para que estes ouçam o primeiro requerimento que foi votado há poucos minutos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Vou
atender a V. Ex'!, apesar de esta ser matéria julgada,
em deferência às homenagens que lhe presto.
O Senador Esperidião Amin requereu que fosse solicitado à Telebrás o inteiro teor da auditagem
realizada junto à Telesc. O Ministro Sérgio Motta se
reporta a essa auditagem, dizendo que, em resumo,
trata-se de uma quebra de sigilo das duas pessoas
aqui mencionadas.
Este é o assunto desse segundo requerimento,
que pede que uma Comissão deslinde essa afirmação de uma pessoa contraditada por outra. É o que
esta Comissão tem feito. Esta Comissão tem designado a feitura da oitíva fora do seu fórum competente, no caso, em Florianópolis.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Acho que não seria relevante trazê-los aqui.
O SR. CASILOO MALDANER - Sr. Presidente, pelo que entendo, no primeiro requerimento que
aprovamos, estamos pedindo ao Ministério das Comunicações que Jranstir<i_para cá a auditélgem realizaâa em relação a esse caso. No momento em que
esse Ministério fizer isso, esta Comissão, se não ficar satisfeita, poderá buscar complementações. Isso
fls>d~_s.E!r feitCl_s_ef!l dúvL® alguma, Sr. f>residente, eu
não gostaria de ser c.ªnsativo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Ex'! me desculpe, mas não tenho como deixar de colocar um requerimento de autoria de um membro
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desta Comissão a ele que é o juiz do seu requerimento. V. Exª é o juiz do voto.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, estou tentando falar para esta Comissão que,
neste momento, isso seria uma redundância.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Paciência. Esse é o julgamento de V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, eu gostaria de repetir aqui o terceiro inciso do expediente do dia 30 de junho último, segunda-feira,
do Ministro Sérgio Motta: "Em relação aos procedimentos adotados para atender às solicitações da
CPI dos Títulos Públicos do Senado Federal, ocorreu, no âmbito da Telesc, uma indução à quebra do
sigilo não autorizada, que não se concretizou por ter
sido detectada e abortada em tempo hábil". O pró·
prio Ministro diz, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Tem
V. Exi' a palavra pela ordem, Senador Roberto Requião.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Na verdade, Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pela
ordem para fazer um apelo ao Senador Casildo Maldaner: trata-se, Senador, da quebra indireta, não legal, não autorizada do sigilo de um dos Senadores
desta Comissão. E isso se apresenta com a clara intenção de, obtendo informações, chantagear um Senador. E a medida agride ao conjunto. da Comissão.
Se esse pedido fosse feito por V. Exª, eu votaria da
mesma forma. E peço que V. Exi' garanta ao Senador Esperidião Amin os meios para ele entender
como o sigilo bancário dele, Senador da República,
como o sigilo telefônico dele, Senador da República
e do Partido, toram quebrados.
·
Eu gostaria de pedir a V. Exi', Senador Casildo
Maldaner, como seu companheiro de Partido, do
PMDB, que não embarquemos na obstrução de uma
medida saneadora como esta que o Senador Esperidião Amin requereu à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -Com
a palavra o eminente Senador Geraldo Melo, VicePresidente da Comissão.
O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu queria juntar-me ao apelo feito
ao Senador Casildo Maldaner pelo Senador Roberto
Requião.
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Pens()_gue esta Comissão sabe bem - e sabe
também V. Exª,Sena_dQI casildo Maldan_er- que tenho defendido com relação à convocação de pessoas que, se for necessário convocar o Papa para
esclarecer alguma coisa, devemos convocá-lo; caso ·
não ~eja necessário, não devemos convocar.
Ocorre que aqui, em primeiro lugar, a conexão
com o trabalho da CPI é indiscutível; a existência de
uma controvérsia é indiscutível. Agora, veja uma coi_sa, Senador Casildo Maldaner: esta CPI está com
um prazo curto para concluir seus trabalhos; V. Exª
propõe que aguardemos a auditoria, que ela seja
examinada para determinarmos se há necessidade
da oitiva dessas pessoas; poderá nem haver tempo
para isso. Veja bem: se houver a oitiva, e com a simples leitura da auditoria tudo se esclarecer, nós apenas chegaremos à conclusã9 de que trabalhamos
um pouco mais fazendo a oitiva de duas pessoas,
mas não prejudicamos o trabalho da CPI. Pelo contrário, se recebermos o relatório da auditoria e concluirmos que precisaríamos fazer a oitiva, e então
não tivermos mais tempo, teremos prejudicado o trabalho da CP I.
Além disso, eu queria ponderar uma coisa que
não tem nada a ver propriamente com o âmbito da
~CP I, mas tenho a impressão de ser uma cautela que
deva ser tomada pelos Senadores do Brasil: ou tiramos o sigilo telefônico e bancário da Constituição ou
isso é um direito do cidadão brasileiro. Há instituições neste Pafs que estão sendo depositárias do direito dos cidadãosbrasileiros.E o que se pode, even--tualmente, cancluTI'~ nest_e-caso, é quehálriSHtüiÇoes
que não estão em condições de serem depositárias
de um direito meu e de V. Exª. E veja que isso é gravíssimo quando estamos às vésperas de privatizar
essas instituições no Brasil.
Portanto, tenh() a impressão, Senador, de que
o Brasil nem a CPI_perderão se ouyirm()S essas pessoas. Por isso, eu quis juntar-me ao apelo do Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª atende ao apelo.
Em votação o requerimento.
O SR. CASILDO MALDANER - Declaração de
voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Se
nenhum dos Srs. Senadores se opuser, considero
_apl'_()_V§c!() com a_~e~arnção de II?J?~
V. Exª quer encaminhar por escrito para com·
tar dos Anais ou quer fazer ...
O SR. CASILDO MALDANER - Faço ~g,
=Sr. Presidente.

..--__ ..... _______ ___·-

----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~
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O SR. ?RESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência garante a palavra a V. Exª
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
a minha intenção é não cair numa redundância. A
Telebrás já efetuou a auditagem, já ouviu as pessoas aqui citadas no requerimento do Senador Esperidião Amin. Essas pessoas já depuseram há mais
de um mês e eu já pedi a transcrição, inclusive, do ·
depoimento de um deles, que está sendo citado agora. Por causa disso, pois já sei que a oitiva vai redundar na mesma coisa, é que estou alertando os
colegas. Seria um trabalho desnecessário. Estou
transmitindo isso em sã consciência, para que fique
o meu voto com restrições.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
declaração de voto de V. Exª já está registrado.
Passo ao terceiro requerimento, de autoria do
eminente Senador Vilson Kleinübing.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
apenas para acrescentar.
Pelo que sei, não há nesse pedido nenhum pedido de quebra de sigilo da pessoa física do eminente Senador...
O SR. f.:SPERIDIÃO AMIN - (Inaudível. Fora
do microfone.)
O SR. CASILDO MALDANER - Também? Não
é só do partido?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente,·o
Senador Casildo Maldaner está muito desinformado.
Ele tem sido o patrono desinformado. Os dezesseis
telefones que foram pedidos a essa funcionária foram pedidos nas seguintes condições: isso é para
atender um cliente do Telecard. Eu quero dar satisfação pessoal aos clientes da Telecard, disse quem
pediu e quem entregou para a revista. A funcionária
demorou uma semana para conseguir os extratos
dos dezesseis telefones. Lá estão os telefones celular e pessoal do Deputado Leudegard Escosqui, Presidente Estadual do meu Partido, do Presidente Municipal do meu Partido, Antonio Scherain, o meu telefone - esse não considero importante -, mas o
pior, Sr. Presidente, está o da sede de um partido
político. É isso que quero apurar. O meu não interessa, já o entreguei para a CP I.
E a funcionária percebeu, Sr. Presidente, que
nenhum dos dezesseis telefones era cliente do Tele;ard. Eu não sou, o PTB não é, o Leudegar não é.
·elecard é cartão de crédito. Só quero dizer isso. O Senador Casildo Malda. o:r devia se informar um pouco mais antes de deI, mder causas desonestas como essa.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Assunto encerrado.
Terceiro requerimento, de autoria do Senador
Vilson Kleinübing, pede que seja reiterada a solicitação Bolsa de Mercadorias e de Futuros quanto a
remeter a esta CPI os documentos resultados das
operações efetuadas pelas instituições que negocia-ram fítulos publicos, listagem em anexo, relativa
todas as formas de operações oferecidas por aquela
Bolsa, sob pena de enquadramento em crime de
descumprimento de ordem judicial.
Senador Vilson Kleinübing tem razão porque
reitera o que já havia sido aprovado.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja se manifestar, considero-o aprovado. (Pausa.)
Peço a Dr' A_c!riana que faça_ chamar o Senador José Serra.
Requerimento do Sr. Senador Vilson Kleinübing, pedindo que seja oficiªdoao Banco Central
para q-ue
mesmo promova comunicação a todas
as instituições financeiras, cientificando-as de que,
caso não enviem até 4 de julho, de 1997... -S. Exª
pede que a data seja alterada para até 14 de julho
de 97 -, documentos referentes ao sigilo bancário de
todos os que tiveram a quebra decidida pela CP I, serão enquadrados na prática de crime de descumprimento de ordem_ju.Qiçlai,_Jt:!IJft:!..§.elltqção do Ministério
Público Federal. E a mesma circunstância do Bradesco.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneç~m sentados. (Pausa.)
Peço ao eminente Senador Vilson Kleinübing
que ocupe a tribuna para fazer a sustentação do seu
próximo requerimento.·
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é o requerimento a que se referiu o
nosso Relator, Roberto Requião, sobre a quebra de
sigilo fiscal, bancário e telefónico daquela quadrilha
que se instalou com contas fantasmas no Banco do
Brasil, Agência do Alto da XV.
.As.empresas são Corporation Câmbio e Turismo Ltda; Bankpar Corretora de Câmbio, Títulos e
Véi!ores Mobiliários Ltda; Prima Fomento Mercantil
Ltda; Alpha Consultoria, Projetes e Treinamento Empresarial S/C Ltda; Asempre Consultaria e Assessoria Empresarial Ltda; KWO -Administração de Bens
e Participações Ltda; Livraria Adonai Ltda; Barretes
Distribuidora de Carnes Ltda; Comércio de Cereais
W.P. Ltda; Conde! Representações Ltda; Distribuidora de Cereais Ébora Ltda; Dorbon Administradora de
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Bens e Serviços SIC Ltda, Extensão Carga e Descarga Ltda; e Popota Comércio de Madeira Ltda.
Na verdade, trata-se de quatro empresas existentes, legais; as outras quinze são absolutamente
fantasmas. Elas de fato não existem; só existem no
papel. Mas precisamos da documentação bancária
dessas empresas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Em
discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- O Senador Vilson Kleinübing me informa - e lhe pedi
essa informação porque tinha uma dúvida - que essas empresas todas têm conta no Banco do Brasil,
mas nem todas as contas são da Agência do Alto da
Rua XV, em Curitiba. É o bom companheiro dos doleiros o Banco do Brasil.
O SR. VILSON KLEINÜBING - O segundo requerimento do Relator solicita que a Polícia Federal,
juntamente com os Senadores Roberto Requião e
Vilson Kleinübing, ouça os Srs. Altair Borra, Nilson
dos Santos, Erick Fuchs, Arlete Dias de Moraes, Ernesto Kaposi, em Curitiba.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. VILSON KLEINÜBING - O outro requerimento trata de uma das empresas que foram localizadas pelo Banco Central - e essa é uma solicitação
do próprio Banco Central. Sr. Relator e Sr. Presidente, a empresa Seneal Importação, Exportação Lida
conseguiu sozinha fechar câmbio de mais de dezesseis mil toneladas de importação de cebola da Argentina. Na verdade, trata-se de geração de câmbio
na fronteira. Os sócios são Neri Becker e Sérgio Miguel Becker. Estamos também solicitando a quebra
do sigilo bancário, fiscal e telefónico dessa empresa.
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Ela recebeu, na questão dos precatórios, mais de
R$5 milhões nas operações dos diversos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - 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.
Há outro requerimento do eminente Senador
Roberto Requião -que já foi por S. Ex~ devidamente
explicado - que solicita:
1) Cópia de ficha cadastral e dó cartão de autógrafos das instituições das seguintes empresas: IBF
Factoring Fomento Comercial; PRD Engenharia Economia Ltda.; e JHL DTVM Ltda.
Pergunta também:
2) Qual a forma utilizada pelas referidas instituições para operações diárias na Central:
2.1 -Por terminal próprio?
Se positivo, identificar número, localização física do equipamento (endereço) e pessoas que efetivamente autorizaram as operações;
2.2 - Por SNA - negociação de ativo-cliente?
Se positivo, fornecer cópia dos respectivos formulários de negociação de ativos;
2.3- Por terminal do banco liquidante?
Se positivo, fornecer cópia dos respectivos formulários de negociação de ativos;
2.4 - Por outra modalidade?
Se positivo, especificar os procedimentos e formulários utilizados, fornecendo cópia, se for o caso.
Essa matéria está sendo sujeita à deliberação
porque devem ser solicitados à Cetip os documentos.
Pergunta ainda o Senador Roberto Requião:
- 3} É possível a instituição habilitada, por intermédio das pessoas autorizadas, efetuar operações a
partir de terminal diversodo o_riginalmente habilitado,
como por exemplo partir de um notebook com placa de comunicação conectada a uma linha telefónica
partilhada?
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião. Peço a atenção_ do f>lenário, porque esse requerimento é de alta importância.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Sr. Presidente, o sigilo dessas empresas já foi quebrado há
muito tempo, mesmo junto à Cetip. Mas como o
Banco do Brasil, como a Telebrás e todas essas empresas, a Cetip, que é uma empresa privada de registro de operações com títulos, tem se recusado a
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colaborar com a CPI e impõe embargos formais. O
sigilo já foi quebrado, a Cetip tem consciência disso,
a CPI pede uma informação adicional, e eles consideram que o sigilo não foi quebrado e nos fazem novamente esperar uma reunião plenária da Comissão
para individualizar a informação.
Fica o registro da má vontade da Cetip, que, a
meu ver, não deveria mais registrar título público de
espécie alguma, que obstrui a investigaç_ão da Receita Federal, do Banco Central e nos cria casos
nesta CPI: Então, que se formalize de uma vez e
que eles percebam que devem enviar esses dados
antes do encerramento da CPI sob pena de serem
enquadrados também por obstrução dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Em
discussão o requerimento.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser se manifestar, a Presidência considera-o aprovado. (Pausa.)
Srs. Senadores, existem três requerimentos sobre a mesa de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
No primeiro requerimento, S. Exª pede a convocação do Governador do Estado de Pernambuco,
Sr. Miguel Arraes. No segundo, pede a convocação-do Governador do Estado de Santa Catarina, Paulo
Afonso Evangelista. Depois pede a convocação do
.3r. Paulo Maluf e argumenta que é por se tratar de
Jma atitude idêntica. Uma vez que S. Exª pede para
cs dois, não poderia deixar de pedir para o terceiro;
ze pede para o ex-Prefeito Paulo Salím Maluf, não
,:o.:Je deixar de fazê-lo para os dois Governadores.
A Presicjência se vê na obrigação de fazer al,;umas considerações. Primeiramente, os Govérnac'ores que aqui compareceram assim o fizeram por·;ue o dasejaram. Não quiseram se valer qa prerro·;;::.tiva de designar dia, hora e local. Poderiam ter
.E.:dc ouvidos os Governadores Mário Covas e Dival,;o Suruagy em seus Palácios, às .portas fechadas,
~em que com isso pudessem receber qualquer cenSut"2..

· :,:. :•?:o tenho como, depois das explicações

•:•···" , "·.. -..J. "o eminente Governador Miguei_Arrªes2
c;u-~ :;e c.cb;a à disposição desta CPI tão logo rece:C.:: 0 cei.o:tóno que está a a9Uardar. Se- nao der resposla - o Senador Roberto Requião deixou bem claro -. ;rno:icará, quando nada, registro no seu relató,.,.
.óó! ·::orável a quem não quiser prestar o seu
es~~:::.::::..~_:i~ i:anto.
, 'ur vual, o Governador Paulo Afonso Evangelista 'iielr<l fez a mesma diligência junto a esta Presi-
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dência, colocando-se à disposição. O eminente Senador Gilberto Miranda fez um longo relatório dizendo da missão que lhe foi encarregada por esta Presidência dizendo que o Sr. Paulo Maluf aqui estaria
sexta-feira.
Para a Presidência- e só para a Presidêncianiflo me parece apropriado que se defiram esses três
reqwúimentós. N-o enfanfó, o meu indeferimento permite que, se assim entender, o eminente Senador
Eduardo Suplicy possa -usàr do direito de recorrer
para o Plenário destaComiSsão.
A minha posição, que já dedarei, não exclui
que peça a oitiva, a audiência do eminente Senador
Roberto Requlão ainda antes de proferir a decisão
monocrática da Presidência.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requiãv.
.O~SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Pre-sidente, algumas considerações sot:ire-uma-Ci:imissão Parlamentar de Inquérito. Tenho falado muito no
direito dedefesae
confraâifório. Essa é uma liberalidade. do selladoda Repúl,nca; não é-processual.
A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem contraditório; é l.u11aComiss·ão âeTnvestigaçãoern-que,
quando muito, por uma prerrogativa dos advogados
brasileiros, as teStemunhas podem se fazer acompanhar pelos advogados, que não interferem no interrogatório. Essas sessões, em princípio, não deveriam ser públicas. Temos, então, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito atípica. Por que não poderiam ser públicas? Porque o sigilo é uma condição
inerente ao inquérito. Se tivermos de tomar uma medida que implique uma vistoria; uma: busca e apreensão, a publiCidaâe da reunião, a presença de advogados e pessoas ligadas às partes na deliberação
implicam, muitas vezes, o fracasso da diligência a
ser determinada pela CPI. No entanto, estamos inovando no inquérito. Estamos fazendo o inquérito
ãóert57" Estamos dando a possibilidade de que Go-verna-dores e Prefeitos sustentem suas contra-razões. Isso para o aperfeiçoamento do próprio relatório.
Pessoalmente -eu conversava sobre isso com
a Dr" Delza, há momentos -, jâ~ctemho materialidade
suficiente para concluir o relatório final. Esta CPI é
abundante em provas matena1seãocu~m-entais.
Tenho encarado o conVifé--ãc>s-Governadores e
aos Prefeitos desta forma:i.imã-liOerã.lidade, uma
possibilidade de sustentarem, no plenário da CPI,
suas defesas, uma vez que a CPI foi pública. É uma
inovação processual. No entanto, penso que quaisquer dos Senadores que consldere--á-possióilidade
ou a necessidade fundamentada de fàzer perguntas
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a determinadas testemunhas têm o direito de requerer o convite ou a convocação. Vou apoiar qualquer
pedido, de qualquer Senador, para a ouvida de
quaisquer testemunhas nessa reta final. Mas deixo
claro que a vinda ou a ausência não prejudica mais
a materialidade das provas arrecadadas durante o
processo da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Mas sou favorável à ouvida, porque eu jamais negaria, como tentei fazer entender o Senador Casildo
Maldaner, a prerrogativa de um Senador exercer seu
direito, completar seu mandato, aperfeiçoar sua participação, segundo seu critério.
Encaminho favoravelmente, com esta ressalva:
que para o Relator não tem mais importância. Quem
não se manifestou de certa forma acrescentou alguma coisa ao juízo do relatório final. Quem se recusou a fazer a defesa também influirá no relatório,
mas antes de tudo, se os Senadores justificarem a
convocação, terão, sem a menor sombra de dúvida,
como tem agora o Senador Suplicy, o apoio da Relateria.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
eminente Senador Roberto Requião se manifestou
sobre um assunto que não estava em jogo, mas quis
se antecipar. A Presidência declarou, na sua decisão
monocrática, que, tendo sido expedido o convite aos
senhores Governadores e nenhum dos dois se recusaram, tendo havido o convite ao ex-Prefeito Paulo
Maluf, que também não se recusou, parece-me que
um ato convocatório seria uma imposição que nós
ainda não estaríamos esgotando.
A Presidência, entendendo assim, indefere os
três e dá direito a recurso ao Plenário, que automaticamente já foi encampado pelo eminente ...
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, se V. Ex" me permite, até acrescentando, o
necessário contraditório se estabelecerá nos processos que serão, sem a menor sombra de dúvida, iniciados pelo Ministério Público.
·
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Exatamente.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
para discutir. Sei que V. Exª ...

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Não,
não. O Presidente indeferiu e concede o direito, se
assim entender o eminente... A Presidência deu
suas razões. As razões da Presidência se baseiam
simplesmente na cortesia que sempre houve, por
parte da Presidência, para com todas as autoridades
constituídas.
Aqui só vieram convocadas pessoas que estavam...
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Peço atenção do Plenário. (Fazendo soar a
campainha.)
A Presidência só deu seqüência à convocação
daquelas pessoas que estavam nitidamente envolvidas. As autoridades foram todas elas convidadas.
Como foram convidadas, a Presidência não pode
sair da sua linearidade, na qual se manteve até hoje,
como magistrado. E isso me leva a indeferir. Mas
esse indeferimento não retira o direito, que não precisa ser concedido pela Presidência, de o eminente
Senador Eduardo Suplicy recorrer ao Plenário. E o
Plenário, na sua soberania, entenderá se aguardará
para novo convite ou se fará, desde logo, a convoca-

-Ção.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer um
apelo ao Senador Eduardo Suplicy. Fui a S~o P_a_ul~,
falei com o Prefeito, e ele não falou que nao vma a
CPI. Quando foi convidado, não tinha recebido os
documentos, todo~ sabe_l"l}os._ Reçei:Jeu-Qs _umª semana depois.
Tendo em vista os dois ofícios que recebemos
dos dois Srs. Governadores e que V. Ex" só viaja no
dia 1O - está pedindo licença não remunerada do
Senado a partir do dia 10 -, eu pediria ao Senador
Eduardo Suplicy que esperássemos até a próxima
segunda-feira, dia 7, pelo posicionamento. Em não
tendo um posicionamento até a próxima segundafeira, numa próxima reunião que tenho certez_a que
v~ Ex" convocará antes de se ausentar, podenamos
votar.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Gilberto Miranda, o eminente Senador Geraido Melo, que é o ilustre Vice-Presidente do Senado,
por sorte minha, é também o Vice-Presidente desta
Comissão. E já combinei com S. Exª, quando disse
que rião poderia mais adiar a minha viagem, que é
no dia 1O que vai assumir a Presidência da Comissão. Os trabalhos desta Comissão vão até o dia 25
de julho, e até o dia 1O estarei presente. De modo
que, até o é!ia 25 de julho, creio que nenhum desses
três cidadãos terá como evitar o comparecimento
aqui, ou através do convite ou através da convocação, se decidido pelo Plenário.
O Plenário ouviu á minha decisão. O Plenário é
soberano para decidir. O Plenário, quando fala "recurso do eminente Senador Eduardo Suplicy", é
para d~monstrar a del"l}QC~~~~ gu~~á_Elf1!r~nós. _V._
E~feúlpondefaÇãO,-aele cabe dar a resposta a V.
EX"; que_é_ao-Sellador_e_nãoà Presidência.
-Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
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0 SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
entendo que os trabalhos da CPI serão completados
de muito melhor maneira com a presença dos Govemadores Paulo Afonso Vieira, Miguel Arraes e do
ex-Prefeito Paulo Salím Maluf. Acredito que são os
únicos Chefes de Poder Executivo, de todos que foram convidados, que faltam comparecer.
A presença de todos os Chefes de Poder Executivo aqui, para cada um dos casos, contribuiu para
elucidar muito melhor todas as questões. Cada Prefeito ou Governador aqui completou informações,
trouxe outras visões, mostrou informações que inclusive viabilizaram ao Relator detectar novas situações
que não haviam sido detectadas por ocasião dos depoimentos...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senadar Eduardo Suplícy, desculpe interromper. Só
queria que V. Exª situasse que a Presidência não é
contra a vinda; a Presidência quer apenas manter o
convite que foi na educação feito.
Continua V. Exª com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agora, consideroque a proposição-feita pelo Senador Gilberto Mi~
randa é de bom senso.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Mas
é, realmente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Nem sempre
preciso estar brigando com S. Exª ou discordando_
de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - E V.
Exª também não é homem de briga.
Continua com a palavra, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Não é a primeira
vez que, dialogando, chegamos a entendimentos. E
é tempo ainda, antes que se encerre a CPI.
Considero a proposição feita pelo Senador Gil- berto Miranda de bom senso: que até segunda-feira tenhamos o prazo para a resposta. Será muito melhor
até segunda De tal maneira que, na terça-feira, o Presidente convoque desde já a Comissão num horário
adequado, talvez já para ouvirmos um dos três na
própria terça. Se algum disser, na segunda, que
pode comparecer na terça, teremos a possibilidade de .
audiências, para que o próprio Presidente Bernardo
Cabral, na companhia do Vice-Presidente, Senador
Geraldo Melo, complete com chave de ouro a sua
presidência, ouvindo o Prefeito, quem sabe, na terça-feira ou na quarta-feira. Ambos estariam prestando depoimento para a CP I, com todos os titulares.
V. Exª há de convir, assim como o Senador
Geraldo Melo, que o Romário gosta de jogar muito
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mais quando também está presente o Ronaldinho,
ou seja, com todos os titulares presentes.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Isto
aqui não é um campo de futebol.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
não pretendi ofe!lder ao fazer um paralelo com dois
dos maiores jogadores de futebol da Seleção Brasifeir-a.
O SR. GERALDO MELO - V. Exª poderia estar ofendendo a eles, ao me incluir nessa comparação. Não tenho aquelas qualidades.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Não
apoiado. Senado( Geraldo Melo, a Presidência não
permite que V. Exª diga isso. V. Exª tem méritos suficientes.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª continua com
a palavra.
O SR. !=DUARDO SUPUCY - Deixei a opção
. par-ªY~r se seria_ um ou outro, Sr. Presidente.
Assim, acato a sugestão: até segunda-feira
será o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Entendemos, portanto, que V. Exª deixa sustado este
requerimento.
(O Presidente faz soar a campainha.)
Dizia-me o eminente Senador Roberto Requião
- que está na mesma linha que eu - que se deve
convidar o GovemacjQr; ele foi Governador. E V. Exª
agora demonstra que também está na mesma linha:
susta, aguardando que haja um pronunciamento sobre o convite para segunda-feira; depois se retomará
o requerimento de convocação. É isso?,
Depois darei a palavra ao V. Exª, Senador
Onofre Quinan.
O SR. E!JUARQ_O_ S~llPUCY :-: Permita-me
apenas uma recomendaç~o à Pr13.sidêofi.a d.3.GPI.
·o SR:--fiRifsfÕENTE (Bernardo Cabral) - Senador Geraldo MelO: vamos ouvir juntos essa recomendação.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Dada a responsabilidade desse convite final, que o contato com os
três seja feito pelo Presidente. Houve citações do
tipo: não sou porta_dor, não sou carteiro, nem quero
sê-lo
Pensoque é o_Presidente que deve fazê-lo. Então, para essa função mais especial, conclusiva, V. Exª
será insubstituível. coQJorm_e propõe o Relator.
O SR. PRE.SJDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência tranqüiliza V. Exª: fará essa contribuição
ao requerimento de V. Exª.
_O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
queria agradecer ao Senador Eduardo Suplicy pelo
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seu bom-senso. E gostaria de pedir que, como o
prazo para os Srs. Governadores e o Sr. ex-Prefeito
ficou definido para o dia 7, segunda-feira, e muitos
dos Srs. Senadores não estarão aqui nessa data,
porque não haverá sessão deliberativa, V. Exª marcasse para quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE {Bernardo Cabral) - V.
Exª me permita interrompê-lo.
Terça-feira é aniversário do Senador (;íilberto
Miranda, que deverá estar com a sua família.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Se V. Exª receberá essas posições afé segunda-feira, deixe marcado para quarta-feira com aqueles que estão dispostos a vir. Se eles não vierem, votaremos o requerimente do Senador Eduardo Suplicy.
Eu voto favoravelmente a essa proposta.
O SR. ONOFRE QUINAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Bernardo Cabral) - Senador Onofre Quinan, eu já lhe concederei a palavra.
0 Senador Geraldo Melo pediu a palavra, porque
está prestes a assumir a Presidência.
Senador Gilberto Miranda e Senador Eduardo
Suplicy, o Senador Geraldo Melo quer reportar-se à
iniciativa de um e à sugestão de outro.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
A seguir, falará o Senador Onofre Ouinan.
0 SR. GERALDO MELO·- Sr. Presidente, em
primeiro lugar, gostaria de fazer um esclarecimento.
Senador Gasildo Maldaner, podemos continuar?
sr: Presidente, V. Exª tinha dito que estava índeferindo os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE {Bernardo Cabral) - Os
requerimentos de convocação foram indeferidos pela
Mesa.
O SR. GERALDO MELO - Agora, quem está
falando é o Presidente. V. Exª mesmo insistiu em dizer que é insubstituível. Então, nem mesmo V. Ex• o
substituirá. Quem está falando é o Presidente.
O SR. PRESiDENTE {Bernardo Cabral) - A
Presidência indeferiu, o Senador Eduardo Suplicy recorreu. Na hora do recurso, o eminente Senador Gilberto Miranda fez um apelo para que...
O SR. GERALDO MEI.IO - Não ouvi o recurso
do Senador Eduardo Suplicy.',
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - S.
Exª o fez.
O SR. GERALDO MELO - S. Exª não recorreu.
Ponderação é uma coisa; recurso é outra. V. Exª recorreu ou não?
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b sR: PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Ex' não chegou <;__recorrer? Portanto aceitou a ponderação do emin~;nte .._
·
O SR. EDUARDO SUPUCY- Aceitei a ponderaç_ão.
O SR. GERALDO MELO - O que quer dizer
"aceitei a ponderação"?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Aceitei a ponde_ração no sentido de, sustado ....
o SR. GERALDO MELO - O que quer dizer
_ isso? V. Exª se sobrepôs à decisão do Presidente?
O Presidente indeferiu. O que V. Exª tinha que fazer,
desculpe-me, não era aceitar a sugestão do Senador
Gilberto Miranda; era recorrer ao Plenário ou não. V.
Ex' recorreu? Essa é a pergunta que, em questão
de ordem, estou fazendo a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ficou clara a
decisão, prezado Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO - Não ficou.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, vou esclarecer.
o SR. GERALDO MELO - Mas a decisão não
é de v. Exª.
o SR. EDUARDO SUPLICY - Mas a sugestão
do Senador Gilberto Miranda foi a de, com clareza,
aguardarmos até segunda-feira a resposta dos três
chefes do Poder Executivo ao convite que será reiterado pela CP!.
o SR. GERALDO MELO - Já entendi, Senador, estava aqui, ouvi tudo isso. A qu_ª§!ª-o. _agora,
que quero esclarecer é a seguinte ...
O SR. EDUARDO SUPLICY - Se não houver
a resposta positiva, então...
_ O SR. GERALDO MELO - Senador, já entendi.
-~ o SR. EDUARDO SUPUCY - Se não houver
a resposta positiva, renovarei o requerimento.
O SR. GERALDO MELO - Gostaria de colocar
que, no meu entendimento, o Presidente indeferiu.
Senador Gilberto Miranda, se o Senador
Eduardo Suplicy não recorreu, 0 assunto e-stá encerrado porque os requerimentos foram indeferidos. Se
s. Ex' não recorreu - é isso o que estou querendo
esclarecer -, os requerimentos foram indeferidos. O
que estou entendendo é que a Presidência- e isso me
interessa saber - concorda oom que, mesmo tendo
sido indeferido... porque se foi indeferido e se S. Exª
reoorreu. o.E'Ienário vai ter que decidir sobre o recurso.
-se o Senador não recorreu, V. Exª indeferiu e nada
impede que, decorrido o prazo sugerido pelo Senaclor Gilberto Miraoda, S. Exª requeira novamente.
Esse aspeCto fonmal é que gostaria de esclarecer.

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDE~[~

O 8R. GILBERTO MIRANDA - Eu, justamentE
antes de o Presidente passar a palavra ao Senado
Eduardo Suplicy, pedi a palavra para uma questãc
de ordem...
O SR. GERALDO MELO - Está resolvido, Se
nadar.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Não. Só quere
esclarecer...
O SR. GERALDO MELO -Já está resolvido. C
Senador Eduardo Suplicy requererá novamente.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Eu só queri~
esclarecer que o Senador Eduardo Suplicy foi muitc
elegante em não recorrer para a Comissão e, err
aceitando a ponderação que fiz, manteve a posi·
ção...
-0 SR. GERALDO MELO - Mas isso nada terr
a ver...
O SR. GILBERTO MIRANDA -O fato é importante. S. Ex! não recorreu. Foi muito elegante com c
Presidente. Esperará até a próxima semana...
O SR. GERALDO MELO - O Senador Eduardo Suplicy é elegante sempre.
O SR. GILBERTO MIRANDA - ..• quando S.
Ex'! poderá reapresentar...
- - - - -- O SR. GERALDO MELO - S. Ex'! é elegante
sempre, repito. Se S. Exª recorresse, não seria uma
atitude deselegante de sua parte, de maneira nenhuma.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Geraldo Melo, V. Exª me permite uma aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com muita honra,
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - É próprio do
Pa_rtamento, do Senado a democracia, que, às vezes, implica opiniões divergentes. Neste caso, quero
registrar que tenho uma opinião diferente da de V.
Ex'!. Considero importante os esclarecimentos que
as pessoas convidadas podem prestar.
· Ainda hoje, tivemos_ aqui uma ilustr-ªção~ Q
Prefeito Darei Accorci, erri virtude da argüição formu·
lada pelo Senador Roberto Requião, trouxe novos
elementos.
O SR. GERALDO MELO - Na realidade, desculpe-me, Senador Eduardo Suplicy, mas S. s• não
trouxe nenhum elemento novo.
O SR. EDUARDO SU~LICY - Mas trouxe esclarecimentos, pelo menos para mim.
Pois bem, tenho a convicção de que estaremos
sabendo melhor das coisas com a presença ~d()S
· três. E mais, quero dizer que me sinto no -dever,
como Senador e membro desta CPI, de fazer o requerimento que apresentei.

O SR. GERALDO MELO- Perfeitamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Reitero sobre a
fo1171ª_cl_() convit~._P9r eg;_a_raz~o é que aceitei a sugestão que foi formulada.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, vou
concluir. Quero dizer ao Senador-Suplicy que o fato
de estarmos com opiniões diferentes em nada diminui a admiração e o respeito que tenho por V. Exª.
Pensq que Y- Exª está fazendo às coisas rigorosamente dentro do seu dever e direito. Com todo o
meu respeito, apenas manifesto uma posição que
não é exatamente a de V. Ex'! e espero que não esteja sendo levado a mal. Afinal de contas, Senador,sou uma ·pessoa que ocupei_ muit<iJlQu_co o te!llPO
aesra:cc>missãoe-o de v. EXªs.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - É
sobre a matéria?
O SR. CARLOS WILSON -Sim, é sobre a matéria.
· Sr. Presidente, o ofício do Governador Miguel
Arraes é muito claro. V. J:xi! Qle_u_no in[c;iQ.Jia s_esser enfadonho, como este otícic
enviado à Comissão é muito curto, gostaria de repe·
ti-lo.

são-:- sem -querer

"Sr. Presidente. tive a oportunidade dE

·rero relatório preliminar dessa Comissão, re·

cebido poucas horas atrás" ...
Ele o recebeu ontem.
- "..-. Em abril, compareci, espontanea·
mente,- à CPTâ6s TítulOs Públicos, ocasiãc
em que entreguei documentação relacionan·
.do as razões pelas quais foi autorizada ~
emissão de Letras Financeiras do Tesoure
EstaduaLde Pernambuco. Grande parte dos
argumentos ali citados não estão contempla·
dos no relatório preliminar, persistindo diver·
gências sobre questão de fundo entre suas
çonclusões e_ as posições que vêm sendc
_defendidas pelo Governo de Pernambuco,
principalmen!é as de cunho-jurídico, a exem·
pio da autonomia dos Estados para a emís·
são dos títulos, e os critérios de aplicaçãc
dos recursos. Desta forma, aguardo o relató·
rio final para pronunciar-me novamente sobre o assunto. Se necessário, na expectati·
va de que seja reconhecida a legalidade dos
ato§ prªiçª-d_Q§ por Pernambu_co,u __
- - Nestamesma data, estou cientificandc
ao Sr. Rei<O!Jor da ÇE'_I, Senacjor_Roberto Requião, do procedimento ado ta do."
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Está muito claro o qu,~ o Governador Arraes
encaminha à C PI. Por conta dessa colocação, recorro da decisão~
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Então, vamos colocar o assunto em ordem.
Eu indeferi a convocação ...
Senador Eduardo Suplicy, há uma questão levantada pelo Senador Carlos Wilson.
Eu indeferi a convocação pelas razões que
enumerei. V. Exª achou por bem ponderar. Mas,
agora, o eminente Senador Carlos Wilson recorre da
minha decisão quanto ao Governador Miguel Arraes.
V. Exª recorre para quê? V. Exª quer indeferir a convocação? V. Exª quer votar este requerimento? É
isso?
.
V. E:xª recorre da minha decisão quanto ao requerimento do Governador Miguel Arraes.
O SR. CARLOS WILSON- (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo ~abra!) _- V.
Exª quer votar o requerimento pela não-convocação? É isso o que estou entendendo? É o que V. E:xª
deseja?
O SR. CARLOS WILSON- Não ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Eminente Senador Carlos Wilson, estou entendendo e
irei elogiar a inteligência do eminente Senador. S.
Exª fez uma manobra absolutamente legítima e regimental: quer saber quanto ao Governador do seu
Estado. O que S. Exª deseja é saber se, ao recorrer,
o Plenário manterá ou não a minha decisão de não
ser convocado o Governador Miguel Arraes. É isso o
que V. Exª çleseja. Na verdade, V. Exª não quer
apoiar o requ.erirnento de convocação, mas decidir...
Agora, o Plenário é soberano. V. Exª recorre da minha decisão; se o Plenário não a mantiver, e-ntendendo pela· convocação, o Governador Miguel Arraes virá aqui, enquanto os outros dois, se não hoÍJ~
ver recursos, ficarão também ...
O SR. GILBERTO MIRANDA - Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
já que o Senador Carlos Wilson recorreu, abro mão
do pedido que fiz ao Senador Eduardo Suplicy. Peço
que S. Exª recorra dos outros dois e vamos votar os
três.
Eu voto com V. Exª-pelo indeferimento, mas
vamos colocar em votação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Carlos Wilson, o eminente Senador Roberto

Requião adianta sua posição quanto ao recurso de
V. Exª. S. Exª acha, inclusive, que se o Governador
Miguel Arraes não quer aqui comparecer para se
manifestar somente após o relatório, S. Exª realmente não vê necessidade.
Agora, voli -defender o direito do Senador
Eduardo Suplicy: recorrendo da decisão e o Plenário
mantendo a decisão, o Governador Miguej P,rraes
nãO Virá aqui. O que oSenador Eduardo Suplicy havia ponderado era uma outra circunstância. Isso não
exclui os outros dois requerimentos.
Peço a atenção dos eminentes Senadores para
o eminente-Relator:
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente,
relataria pretende colocar em votação o
relatório final antes do prazo terminal da Comissão,
se não for prorrogado - e não pretendemos pedir a
prorrogação- o prazo do dia 25.
Vamos fazer um esforço. A assessoria está trabalhando dia e nQl~ para que o relatório se complete e seja votado. Depoi~_ da yotação do relatório, haverá prazo suficiente ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O recurso de V. Exª vai para o Plenário. Votado no plenário, aprovada a não convocação, o Governador
Miguel Arraes não virá aqui em qualquer circunstância.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
p~o a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao eminente Senador Esperidião
Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, o
·recurso do Senador-Carlos Wilson vai-nos remeter a
uma alteração de critério que nos vai deixar alcançados até perante as regras da ética, o que esta Comiª-~~~-I"<W~m~ll!§.LÇÍ}l)D,quérito-deliberou várias e
repetidas vézes ....
Esse foi um dos assuntos mais insistentemente
colocados sob a fonma de contradita, de má interpretação -o que disse os Senadores Roberto Requião,
Geraldo Melo e Esperidião Amin -, até que foi claro
perante a opinião pública que a CP! vai aguardar o
Relator concluir aquilo que se chamará relatório preliminar e este relatório preliminar será encaminhado,
com exceção_d9 -~o_ do Bio_Gramie_do Sul, por
-quê? Porque, no caso do Rio Grande do Sul, não foi
~pontada irregufaridade na tramitação do processo.
As_ f!OVe unida<!es_da Federação serão ouvidas.
Através de quem? De um representante seu.
Aqui estiverCim. Sr. Presidente, sete representantes das nove possibilidades das unidades da

a
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Federação. Repito: dos nove relatórios preliminares
encaminhados aos chefes das unidades, não vieram
representantes de Pernambuco e de Santa Catarina,
depois do relatório preliminar.
O roteiro era: relatório preliminar; a oitiva das
autoridades não ocorrerá - dizíamos todos - durante
o período da instrução. Concluídos os relatórios preliminares, encaminhados às respectivas unidades,
com exceção do Rio Grande do Sul, dos nove, vieram representantes de sete para contraditar, confirmar, comentar, conforme se dizia, os relatórios preliminares.
No momento em que nós agora decidimos, Sr.
Presidente, que além da oitiva, no relatório preliminar, vamos dar a oportunidade para dois-ou- para
três, depois do relatório final, estaremos cometendo
o equívoco de critério de erro insanável. Se disséssemos: "não, depois do relatório final, vamos dar
oportunidade para os nove de novo•. Também não
estaríamos sendo equânimes. Se acolhermos o re~
querimento do Senador Carlos Wilson, estaremos
admitindo que uma pessoa estará virtualmente dispensada de vir aqui falar sobre o relatório preliminar
- que sempre foi colocado como facultativo.
O Senador Roberto Requião está repetindo o
que sempre disse. Vou insistir: esse foi o assunto
mais esclarecido, talvez, porque mais solicitado pela
imprensa, pela opinião pública !)esta CPL Se formos
ouvir uma delas, apenas depois do relatório final, estaremos cometendo uma injustiça com aqueles que
ou vieram ou não vieram falar sobre o relatório preliminar. .
Acho que o requerimento do nobre Senador
Carlos Wilson vai colocar...
O SR. CARLOS WILSON - Se V. E.xi' me permite...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vou ouvi-lo.
Somente queria chamar a atenção para o fato
de que não vamos criar dois pesos e duas medidas,
mas vamos destruir as medidas da CP I, no momento em que ouvirmos sete em função do relatório preliminar. Os sete vieram espontaneamente. Veio espontaneamente o Sr. Celso Pitta, assim como o Sr.
Mário Covas, o Governador Divaldo Suruagy e todos
os outros.
Vieram espontaneamente e não havia nenhuma sanção se não viessem. Deixaremos de ouvir,
porque eram convidados, representantes de dois Estados, deixaremos de ouvir um segundo depoímentó
sobre a cidade de São Paulo, no caso do ex-Prefeito
Paulo Maluf, solicitado pelo Senador Eduardo Suplicy - a cidade de São Paulo já falou. Se temos que

ouvir mais alguém, é justo que se faça o requerimento. Mas a unidade federada, o Município de São
Paulo, através de um representante seu, aceito por
nós, aqui falou e discutiu o relatório preliminar. Se fo
satisfatoriamente ou não, isso nª() oos iotªr@$a,
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Permi·
t<~~me um aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Nurr
primeiro momento, oferecemos por liberalidade de
Comissão, a oportunidade da defesª·- Q GQvemadoJ
Miguel Arraes abre mão da oportunidade e se reser·
va o direito de reivindicá-la posteriormente. A nós
.caberá examinar. A nós, no entanto, cabe também c
direito, se houver um requerimento justificável de urr
Senador, votar a convocação.
A Procuradora Delza que é nossa Assessora
Jurídica ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Subprocuradora-Geral da República.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Sim,
Subprocuradora-Geral da República e nossa Asses·
sora Jurídica no momento, esclarece que o Regi·
mente Interno do Supremo Tribunal Federal estabe·
Ieee que um Governador só pode ser convocado de·
pois da aceitação da denúncia. Não se convoca Go·
-vemador em inquérito. Convoca-se somente após a
aceitação da denúncia. O nosso caso é um pouco di·
ferente: não fazemos denúncia, somos uma Comis·
são Parlamentar de Inquérito do Senado Federal.
Acredito que a tradição e a jurisprudência já se
firmaram no sentido de que podemos convocar Go·
vemador, mas para isso precisaria haver a provoca·
ção dos Senadores. Essa provocação tem que se1
justificada e analisada pela Comissão.
Portanto, Senador Carlos Wilson, parece-me
que não tem cabimento votar uma manifestação
sp(>nte propria do Governador Miguel Arraes. Não
se vota uma manifestação sponte propria de ninguém.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vou ouvir o Se·
nador Carlos Wilson. Esse é o apeio que lhe faço,
para que V. Ex! compatibilize o seu apelo, a sua pro·
posta.
O SR. CARLOS=\VILSON - O seu apelo vai
ser atendido, até porque o Governador Miguel Arraes veio à CP! no dia 23 de abril e não _hav@_n_EWJ
recebido conviie, ocasião em que entregou as explicações do Governo de Pernambuco ao Presidente
da CPI, ao Relator da CPI e ao Presidente do Senado Federal.
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Não devemos achar que o Governador Miguel
Arraes não quervir -te esta·· C PI. S. Exª se coloca
sempre à disposição dela no momento em que achar
conveniente. S. Ex• deixa isso muito claro. S. Exª já
deu as explicações.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Vou
dar a palavra ao Senador Roberto Requião, que a
pediu, mas antes eu quero explicar o seguinte: o Senador Eduardo Suplicy foi não só ponderado, como
de uma lógica muito grande. S. Exª aceita que a Pre·
sidência faça esse convite para comparecer aqui na
terça-feira. Se não houver uma solução amigável
quanto a esse convite, S. Exª reapresentará ou um
ou dois ou os três requerimentos que ele achar con·
veniente pela convocação. Isso ficou bem claro, e S.
Exª me fez um apelo para que esta Presidência dis·
so se encarregasse.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Exato.
O SR. PRESIDENTE {Bernardo Cabral) - E a
Presidência assumiu esse compromisso para terça·
feira. Em não sendo realizada essa oitiva, que será
feita a convite, na terça-feira, S. Exª estará descompromissado no apelo que fez, porque, na quarta-feira
pela manhã, o eminente Senador Geraldo Melo as·
sumirá a Presidência da Comissão Parlamentar de
Inquérito.
O SR. JOSÉ SERRA - V. Ex• vai sair em férias?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Não
é que eu esteja em férias. Estou tirando uma licença
não remunerada. Lamento não poder aproveitar
essa ajuda de custo que uns vão receber. Tenho dito
sempre que aquilo que eu ganho no Senado é muito
mal pago para o trabalho que realizo. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa contribuição para o serviço público.
Eu tenho como lema uma frase do Lincoln, que
vai ficar registrada nos Anais: "O homem que não
presta mais serviço do que aquele para o qual é
pago não merece o que ganha".
Desse modo, Senador Eduardo Suplicy, eu
queria dizer a V. Exª que a CPI está de acordo. Se
ficar para a quarta-feira, V. Exª vai se lembrar daquela célebre frase: "o cemitério está cheio de insubstituíveis". Assim, já para tranqüilizar o eminente
Senador. Por quê? Porque um integrante da Comissão faz um apelo a todos os seus colegas membros
para que, sendo o seu aniversário na terça-feTra,quer estar reunido com a família, com os filhos que
vêm do exterior. Então, acho que todos nós aceitamos que seja convocado para quarta-feira.

. z.-

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas lembre-se
o Senador Gilberto Miranda que muitos fizeram aniversário aqui, inclusive o Senador Roberto Requião,
e só puderam comemorar depois de meia-noite, uma
hora da manhã, no dia seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Mas
é que já havia depoimentos pré-marcados.
Fico muito satisfeito, Senador Eduardo Suplicy,
porque, na quarta-feira, V. Ex• verá que o Vice-Pre·
sidente vai continuar, para melhor, a inquirição dos
que aqui vêm.
Ficamos, então, acertados.
Vamos recapitular: a Presidência se encarrega
de falar com o Sr. Paulo Maluf, com o Governador
Paulo Afonso e com o Governador Miguel Arraes, só
que, neste contato, o Governador de Santa Catarina,
de acordo com a ordem seguida, conforme várias
vezes tem pedido o Senador Casildo Maldaner, fique
por último.
Ao contactar os três, eu direi que a data escolhida foi quarta-feira. Entretanto, me parece que não
dá para estarem aqui dois governadores numa quarta-feira, üm à espera do outro, em depoimento que
possa se alongar, e mais o ex-governador e ex-prefeito Paulo Maluf.
Então, seria interessante que, de logo, eu tivesse uma margem para dizer aos três como seria o
convite.
O SR. EDUARDO SUPLICY - O melhor é terça e quart:a, Sr. Prgsidente, porque, depois, se o Senador Gilberto Miranda tem aniversário, eu provavelmente poderei ter compromissos da quinta-feira em
diante.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quero lembrar ao
_SenaçiQr Suplicy que. ala 9 de julho é feriado no Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Então, talvez seja melhor...
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
as comissões, não se reúnem pela manhã. Poderíamos marcar um na quarta-feira pela manhã...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir na
quarta-feira.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
eu faria uma sugestão: na quarta à noite, um; na
quinta de manhã, outro;_ e na quinta à noite, outro.
Assim, ouviremos todos entre a quarta e a quinta-lei:
ra. As 18 horas de quarta, às 9 horas de quinta e às
16 horas de quinta-feira, como hoje.
O SR. PRESIDENTE {Bernardo Cabral) - "J:odos os Srs. Senadores estão de acordo? Estabeleci-
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das essas datas, permitam-me que ouça o Senador
Onofre Quinan, que há tanto tempo está pedindo a
palavra.
A Presidência registra, com alegria, a presença
de V. Exª.
O SR. ONOFRE QUINAN - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, fui procurado por um amigo
meu que a imprensa noticiou que a sua esposa e a
sua filha estavam envolvidas na CPI dos Precatários. Ele disse estar disposto, se for preciso, ele e a
sua esposa poderão vir depor aqui. A grande preocupação dele é que, com essas notícias, os bancos
que eles trabalham estão negando o crédito a eles
por essa razão.
Ele precisaria ou ser convocado, ou ter a declaração da CPI de que não estão envolvidos na CPI
dos Precatórios.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Esperidião Amin, quer declinar os nomes?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A esposa é Deli
Pascoal Rocha Sebba e a firma é a Sicmal S/A
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - O Senador Romeu Tuma adianta que Sicmal S/A tem, e
nunca vi o nome da esposa dele em nenhum documento.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -Pediria a V. Exª, e V. Exª mesmo poderá fazê-lo, na qualidade de membro desta Comissão, um requerimento
à Presidência perguntando se há algum envolvimento. A Presidência ouvirá o Relator e dar-lhe-á o documento necessário se nada existir sobre a matéria.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, gostaria de imediatamente dar um esclarecimento ao Senador Onofre Quinan.
Dr. Hipólito, esse cidadão é sogro do Cláudio
de Pádua do Banco Vetor.
O SR. HIPÓLITO GADELHA REMIGIO - Isto.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Do Banco Vetor. Ele fez o contato do Banco Vetor com Alagoas. Foi o elemento citado como contato. De Pernambuco?
O SR. HIPÓLITO GADELHA REMIGIO - De
Pernambuco.
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - E a sua
esposa teria recebido cheques de "laranjas" do Beron.
O SR. HIPÓLITO GADELHA REMIGIO - Do
Beron.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- No caso
do Beron. Pode ser ltapuã...
O SR. HIPÓLITO GADELHA REMIGIO- E BMG.
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O SR. RELATOR (Roberto Requião)- E BMG.
Com essas informações, ele pode se situar e mandar inicialmente por escrito uma justificativa para a
CPI.
.
O SR. HIPOLITO GADELHA REMIGIO- Claro.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Dr.
Hipólito, V. Sª depois prestará uma assessoria ao
Senador Onofre Quinan no sentido de S. Ex" poder
resguardar as pessoas que aqui falaram.
Concedo a palavraao eminente Senador Casildo Maldaner. ·
Senador Onofre Quinan, o eminente Senador
Romeu Tuma possui informações...
-o SR. ROMEU TUMA - Ele já depôs na Polícia Federal. Esses dois já depuseram na Polícia Federal. Há alegação de que eles não têm nada com a
CPI dos Precatórios.
O SR. (Não Identificado)- Tem-se que analisar
o depoimento com o que está aí.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Permita-me a ironia. Ele é genro da CPI dos Precatórios.
O SR. ROMEU TUMA -Acho que não. Não tenho a certeza, mas acho que não. Ele é do ramo totalmente diferente...
_o_ SR. PR_ESIDENTE (Bemardo_Cabral) - Senador Onofre Quinan, se tiver havido injustiça, esta
CPI reparará, por meio dos dois nomes, Dr. Hipólito
e do Delegado Paulo Lacerda, mais as informações
de V. Exª porque o Senador Roberto Requião estará
vigilante quanto a isso ...
O SR. RELATOR (Roberto Requião) - Pessoalmente, não havia notado a presença dos dois. O
Senador Onofre Quinan havia falado comigo e não
me lembrava dos nomes. A assessoria lembrou,
agora, e identificou os fatos que trouxeram seus nomes à baila, que é exatamente o fato de eles terem
recebido os cheques: Com essa informação e com
os cheques - acho que temos os cheques em nossos arquivos - eles poderão rapidamente esclarecer
o porquê de terem esses recursos passadoe pelas
suas mãos.
~-o- SR. SENADOR - Eles têm os cheques da
esposa e dele?
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senad_or_Casilclo Malclaner..
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, devido ao adiantado da hora, abro mão do assunto que estou levantando agora e deixo para a próxima reunião para discutirmos esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Fica
marcada a próxima reunião desta CPI para quarta-
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feira, às 17 horas, sob a Presidência do eminente
Senador Geraldo Melo, a quem, nesta altura, estou
passando a Presidência da CP I.
O SR. CASILDO MALDANER - Sem antes fazer o cumprimento a V.~--· Terá V. Exª o descanso merecido.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Há
um pedido da Receita para ser colocado em votação
(?) do Dr. Everardo Maciel sobre o relatório parcial
respectivamente sobre negociação de títulos públicos do Estado de Santa Catarina.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência quer agradecer a presença dos
eminentes Senadores, da Assessoria, da Dr'! Subprocuradora-Geral da República, do eminente Professor Dr. Wilson e também da minha Chefe de Gabinete, Dr'! Zanete Santana.
Está encerrada a reunião.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
em nome da Comissão, eu gostaria de dar os parabéns a V. Exª, porque, quando voltar, nosso trabalho
terá terminado. V. Exª, Senador Bernardo Cabral, foi
realmente muito além do que se poderia esperar do
Presidente desta CP I...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Mui_to obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - ... dando a ela
diretriz, credibilidade, seriedade e muita tranqüilidade. V. Exª está de parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Obrigado a V. Ex~.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20h04min.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento ne
1.. 101, de 1996-SF, Destinada a "Apurar ir·
regularidades relacionadas à autorização,
emissão e negociação de Títulos Públi·
cos, Estaduais e Municipais, nos exercícios de 1995 e 1996
35! Reunião realizada em 9 de julho de 1997.
Às dezessete horas e quarenta e nove minutos
dos nove dias do mês de julho do ano de mil novecentos e noventa e sete, na sala número dois da Ala
Senador Nilo Coelho, Anexo 11 do Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Geraldo Melo
(Presidente em exercício), Roberto Requião (Relator), Casildo Maldaner, Eduardo Suplicy, Emília Fer-

nandes, Esperidião Amin, Fernando Bezerra, Jader
Barbalho, José Agripino, José Serra, Romeu Tuma,
Vilson Kleinubíng, Carlos Wílson, Gilberto Miranda e
Onofre Quinan, e ainda o Senhor Senador Pedro Simon, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a "Apurar irregularidades relacionadas à
autorização, emissão e negociação de Títulos Públicos, Estaduais e Municipais, nos exercícios de 1995
e 199ELHavenpQ m.ímero _regimental, o Senhor Presidente, Senador Gera.!9o Melo, deelara abertos os
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. A seguir, a
Presidência informa que esta é uma Reunião Interna
de Trabalho e comunica a existência de requerimentos sobre a mesa. Logo após, a Presidência dá início
à votação dos requerimentos. Durante a Sessão foram aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos dos Senhores Senadores: dois requerimentos Ço Senhor Serrador Eduardo Suplicy: 1) para que
seja solicitado à Polícia Federal de São Paulo a oitiva dos proprietários das empresas Autoglobal Automóveis Ltda e Comercial Distribuidora Photografe
Ltda, bem como a realização de diligência na Comercial Distribuidora Photografe para dar conhecimento à CPI, sobre o motivo da emissão do cheque,
no dia 31 de maio de 1996, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), acolhido na conta-corrente da empresa Autoglobal juntQao Banco Bradesco,
-Agência 106-6 e 2) em adendo ao requerimento
aprovado em 06/05/97, para que seja soliçitado ao
Banco Central os extratos de movimentação bancárias das empresas Alô Brasil Diesel Veículos e Peças Ltda, Alô Brasil Diesel Marabá Veículos e Peças
lmp. e Exp. Ltda e Alô Brª::;iiA_utomóyeis e Peças
Uda, relativos aos períodos de abril a maio/95, bem
como os documentos comprobatórios da origem
(guias de depósitos, DOC, cheques depositados,
etc) e destino (cheques compensados, cheques sacados, DOC, etc) dos créditos e débitos, respectivamente, maiores que R$10.000,00 (dez mil reais),
lançados nas referidas contas correntes e o requerimento do Senhor Senador Vilson Kleinubing, solicitando a transferência do sigilo bancário, fiscal e telefõnico oara a CP I. do Senhor José Carlos Gallottí
Blauth, bem como o aaenao proposto pe1o ;:,ennor
Relator, Senador Roberto Requião, no sentido de
que seja requerida a oitiva do Senhor José Carlos
Gallotti Blauth pela Polícia Federal, com a presença
de Senadores. Por votação nominal foram rejeitados, por sete votos a cinco, os requerimentos do Senhor Senador Eduardo Suplicy de convocação dos
Senhores Paulo Salim Maluf, ex-Prefeito de São
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Paulo, Miguel Arraes, Governador de Pernambuco e
Paulo Afonso Evangelista Vieira, Governador de
Santa Catarina. No decorrer dos trabalhos, usaram
da palavra, por ordem de inscrição, os Senhores Senadores: Emília Fernandes, Vilson Kleinubing, Casildo Maldaner, Esperidião Amin e Carlos Wilson.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra
os trabalhos, e, para constar, eu, Adriana Tavares
Sobral, Secretária da Comissão, lavrei a presente
que, lida e aprovada, irá à publicação juntamente
com as notas taquigráficas.
ANEXO À ATA DA 35B REUNIÃO DE
1997 DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 1.101, DE 1996-SF, DESTINADA A "APURAR IRREGULARIDADES
RELACIONADAS À AUTORIZAÇÃO, EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS
EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996, REALIZADA
EM 9-7-97, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.

Presidente: Senador Bernardo Cabral
Vice-presidente: Senador Geraldo Melo
Relator: Senador Roberto Requião
Íntegra De Acompanhamento Taquigráfico
Presidente: Senador Bernardo Cabral
Relator: Senador Roberto Requião
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Havendo número regimental, declaro aberta a-35ª reunião
desta CP!, indagando inicialmente ao Plenário se há
necessidade de procedermos à leitura da Ata da reunião anterior.
O Senador Esperidião Amin requer a dispensa
da leitura.
Submeto ao Plenário o requerimento de S. Exª.
(Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário está dispensada a leitura da Ata.
A presente reunião foi convocada como reunião de trabalho interna da Comissão, havendo sobre a mesa requerimentos, de cujo teor vou dar conhecimento aos Srs. membros da CP I.
Ofício de 3 de julho, assinado pelo Dr. Geraldo
Brindeiro, Procurador-Geral da República, do seguinte teor:
"Tendo em vista o parecer anexo da lavra do Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, ViceProcurador-Geral da República, por mim
aprovado, exarado nos autos do Processo
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n2 tal, que trata do pedido de reconsideração, formulado pelo Sr. Yoshiaki Nakano,
Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo, da decisão de requisitar a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime contra a ordem tributária e outros, comunico a V. Exª que solicitei nesta
data ao Exmº Sr. Diretor-Geral da Polícia
Federal que fosse desconsiderada a requisição feita com essa finalidade, através do ofício n2 tal, de 11 de junho do corrente ano.
Esclareço a V. Exª que a requisição e
providências adotadas decorreram de notas
sobre a matéria, emitidas pelos Subprocuradores-Gerais da República, Doutores Haroldo
Ferraz da Nóbrega, Wagner Natal Batista e
Delza Curvello Rocha, indicados para acompanharem os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos e a
pedido da Relatara, Dr- Delza Curvelo Rocha.
Aproveito a oportunidade para reiterar os
protestos de elevada estima e consideração".
Dou conhecimento à Comissão também de haver recebido da Câmara Municipal do Município de
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, uma
moção de congratulações à CP!, aprovada por unanimidade por aquela Câmara Municipal, aplaudindo
os trabalhos desta Comissão e dirigindo particularmente as suas homenagens ao nobre Senador Roberto Requião, Relator da CP I.
Antes de passar a palavra ao Relator, está sobre a mesa requerimento, que passo a ler:
"Requeiro, nos termos regimentais,
seja convocado o Sr. Paulo Salim Maluf, exPrefeito do Município de São Paulo para
prestar esclarecimentos a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito acerca das solicitações, negociações e utilização dos recursos
obtidos através da emissão de títulos municipais, objeto desta Comissão".
O requerimento está acompanhado da devida
justificativa. É de autoria do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
_Em discussão.o requerimento. (Pausa.)
Com a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
- O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
na última reunião - acredito que tenha sido quartafeira passada - havia apresentado um requerimento
no sentido de ser ouvido o ex-Prefeito de São Paulo,
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Paulo Salim Maluf, a respeito de todos os fatos objeto de apuração por parte desta CPI.
Durante o período 1993 a 1996, a Prefeitura
Municipal de São Paulo realizou uma emissão de recursos significativa, em termos de hoje, superior a
R$3 bilhões, com a finalidade de pagar os precatórios, e apenas parte disto foi utilizada para o pagamento de precatórios.
Sr. Presidente, avalia-se que aproximadamente
R$1 bilhão foram destinados a outras finalidades
que não ao pagamento de precatórios. Isto consta
do Relatório preliminar que o Senador Roberto Requião elaborou.
Na Prefeitura Municipal de São Paulo, especificamente, na Secretaria Municipal de Finanças, trabalharam pessoas como o Sr. Wagner Baptista Ramos e outros que prestaram assessoria de forma
gratuita em alguns casos, mas, noutros casos, até
como funcionários que realizaram contratos com instituições financeiras e, para isto, cobrando serviços
ou participando mesmo da assistência, como, por
exemplo, aos Governos de Pernambuco, de Santa
Catarina, de Alagoas e outros.
A Comissão Parlamentar de Inquérito teve a
oportunidade de ouvir o Sr. Wagner Batista Ramos,
o Sr. Pedro Neiva Filho, o Sr. Nivaldo Furtado, a Srª
Maria Helena Cella, todos informando que haviam
prestado assessoria a estes outros Governos.
O Sr. Wagner Batista Ramos aqui informou
que recebeu mais de US$1,5 milhão por participação
em rendimentos decorrentes de tais operações.
Tivemos a oportunidade de ouvir o Secretário
Municipal de Finanças, durante o Governo Paulo
Maluf, aliás, os dois Secretários: José Antônio de
Freitas e Celso Pitta. Sobre este assunto, o atual
Prefeito Celso Pitta esteve aqui por oito horas e
prestou esclarecimentos que, segundo fui informado,
em declarações aqui mesmo na reunião pelo Senador Roberto Requião, não satisfizeram-completamente as indagações, as dúvidas relativamente ao
procedimento - correto ou não - da Prefeitura Municipal.
Era responsável, como Prefeito, o Chefe do
Executivo, Paulo Salim Maluf. Ele era responsável
não apenas por ter solicitado autorização junto ao
Banco Central e junto ao Senado Federal pela emissão de recursos, mas, também, foi responsável
como Prefeito ao encaminhar projetes de lei à Câmara Municipal de São Paulo, seja ele próprio ou, na
sua ausência, o Vice-Prefeito, Professor Solon Bar:
ges dos Reis, pois, ora um, ora outro, encaminharam
mensagens à Câmara Municipal de São Paulo,
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onde, de um lado, uma vez autorizada a emissão de
recursos para o pagamento de precatórios, propunham ajustes à Lei Orçamentária. Que ajustes eram
esses? De um lado, na arrecadação decorrente da
emissão de títulos para o pagamento de precatórios
e, de outro, pagamento de despesas tipicamente de
obras públicas.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, há aqui,
inclüslve, enviado pelo Prefeito Paulo Maluf, na última sexta-feira, um parecer do jurista, advogado e
Ex-Ministro da Justiça Saulo Ramos, colocando em
dúvida- na sua palavra- até mesmo a possibilidade
de estar esta Comissão Parlamentar de Inquérito
examinando o que ocorreu na Prefeitura Municipal
de São Paulo. Ora, tipicamente isto deveria ser objeto de debate.
Há uma questão fundamental Sr. Presidente. Em
que medida poderia a Prefeitura Municipal de São
Paulo - ainda que tendo a intenção posterior de destinar os recursos arrecadados com a emissão de títulos
para pagar piecafórios em 1997 mais adiante, porque o balanço efetuado no período 1993/1996, durante
a gestão Paulo Maluf, foi claramente, conforme levantamento do Tnbunal de Contas do Município, uma arrecadação muito além daquilo que foi efetivamente
destinado ao pagamento de precatórios?
Seria importante que o Prefeito Paulo Salim
Maluf viesse aqui para expor as razões pelas quais
assim planejou e fez. Trata-se de uma questão polêmica, e outros Chefes do Poder Executivo e seus
Secretários de Finanças e de Fazenda aqui disseram que efetivamente destinaram recursos para outras finalidades. É isso uma irregularidade ou não,
um desvio ou não, do que está no art. 33 das Disposições Constitucionais Transitórias? Alguns avaliaram que poderiam fazer isto.
Após estudar o assunto, como membro desta
CPI, a minha compreensão é a de que não se poderia utilizar, que isso mereceria ser objeto não apenas
da comunicação escrita mas da comunicação oral.
Como na última quarta-feira o Senador Gilberto
Miranda inclusive fez uma proposição no sentido de
aguardar até segunda-feira a resposta do Prefeito
Paulo Maluf sobre a aceit~ção ou não do convite, em
um ato de bom senso - com o qual todos concordamos, o Senªdor Carjos .Wil::>.o.D me_ªclvertiu; _"Olha,
cuidado com o seguir essa diretriz". Acatei a sugestão, em que pese a advertência do Senador Carlos
Wilson.
Assim, __Sr._ E're_sidente, senti que o Ex-Prefeito
Paulo Salim Maluf não teve uma atitude de bom senso e de boa-fé com a CP! que, pela terceira vez, o
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estava convidando. Por essa razão, considero fundamental reapresentar o requerimento de convocação à luz inclusive da sua postura, uma vez que na
última sexta-feira,...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
pede atenção para as palavras do Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - ... esperando
como que o horário em que não mais se encontraria
no recinto do Senado o Senador Roberto Requião,
que estava sexta-feira no Senado, como também o
Presidente Bernardo Cabral, que ficou até o final do
dia em Brasília, ao final da tarde tinha ido para casa,
mas, por volta das 17 horas e 30 minutos, o Prefeito
Paulo Salim Maluf compareceu à Secretaria da CPI
e deixou esse documento.
Acho fundamental que ele possa esclarecer
oralmente, e, por esta razão, faço este requerimento.
Avalio perfeitamente possível ainda o ouvirmos. Não
me importaria darmos quinze dias a mais para que,
na primeira quinzena de agosto, tendo já descansado o suficiente - afinal, é a terceira vez que descansa, neste ano, pelos lados da Europa - o Sr. Paulo
Salim Maluf poderia então vir aqui e esclarecer inteiramente os pontos sobre os quais a Comissão Parlamentar de Inquérito - eu, inclusive - tem dúvidas e
gostaria de vê-las esclarecidas integralmente. Daí
·
por que reitero o requerimento. Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra a V. EJ(-1 para uma questão de ordem.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
tendo em vista que temos três requerimentos com o
mesmo teor e tendo em vista que o nobre Senador
já fez a exposição, poderíamos votar os três requerimentos em bloco, Sr. Presidente. É a sugestão que
faço à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre
Senador Gilberto Miranda, não são três requerimentos sobre o mesmo assunto. Sobre esse assunto,
existe sobre a mesa um único requerimento que está
em discussão.
Continua em discussão o requerimento do nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
o nobre Senador Eduardo Suplicy me informa agora
que ele tem os outros dois requerimentos em mãos.
Esperando a votação desse, S. Exª submeterá os
outros dois - só para esclarecer os membros da Comissão, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Comissão está esclarecida, mas não pode considerar
existentes re_queri_m_entos _qu_e_não tenham sido apresentados. Está sobre a mesa, exclusivamente, esse
_ regueri!Tlento sobre ªmatéria e há mais dois requerimentos tratando de outros assuntos - um do nobre
Senador Eduardo Suplicy e um requerimento do nobre Senador Vilson Kleinübing.
Continua facultada a palavra aos Srs. Senadores que queiram discutir o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
como o Sr. Senador Gilberto Miranda aqui expôs
que trata-se de artimanha, quero expor, com toda a
clareza, que não é artimanha. É fato que considero,
como falei da outra vez, que devemos dar tratamento eqüitativo aos Chefes do Poder Executivo e tenho
requerimentos aqui sobre a vinda dos Governadores
Paulo Afonso Vieira e Miguel Arraes, mas quero
apresentá-los por uma seqüência. É só isso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nobre
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está no exercício
do seu direito de Senador e apresentará os requerimentos ou não, de acordo com o seu exclusivo critério, da mesma forma que os demais Srs. Senadores
o apreciarão, de acordo com o critério de cada um.
A Mesa gostaria de ouvir, sobre a matéria, o
pronunciamento do Relator, o nobre Senador Roberto Requião.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, eu já deixei clara a minha posição na reunião passada da CP I. Eu apóio todos os requerimentos de todos os Srs. Senadores, até o prazo final
que nós temos para os nossos trabalhos, que é no
dia 25 de julho. Apóio a convocação motivada e justificada do Sr. Paulo Maluf, feita pelo Sr. Senador
Eduar_d<J__S_uplicy. O meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a discussão.
Passa-se à votação do Requerimento do nobre
Senador Eduardo Suplicy.
Não havendo objeção do Plenário, a Presidência fará a votação do requerimento pelo processo
nominal.
Cómo vota o Sr. Senador Casildo Maldaner?
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, tendo em vista as declarações do nosso Relator,
o eminente Senador Roberto Requião, que já possui
elementos para concluir o Relatório, não há por que
então decidirmos pela oitiva de mais personalidades.
Eu votarei contra.
..0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Eu consulto o nobre Senador Roberto Requião se S. Exª se
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dispõe a acumular a função de Escrutinador com a
função de Relator da CP I. (Pausa.)
O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente,
eu voto contrário à convocação, considerando que
temos que convocar o ex-Prefeito de São Paulo, teríamos, obrigatoriamente, que convocar todos os demais Chefes de Executivo. O Relator já deixou bem
claro que tem todos os elementos para apresentar o
seu Relatório final, e a Comissão tem prazo até o dia
25. Após a apresentação do Relatório, haverá a possibilidade de pedido de vista. Portanto, considerando
as informações do Relator de que já possui elementos, apesar de não ser contrário à vinda de nenhum
Chefe de Executivo ou ex-Chefe de Executivo, manifesto-me contrário porque, votando favorável a esse
teria que votar assim para todos os demais. Sou
contra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O nobre
Senador Bernardo Cabral não se encontra.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente,
eu voto favorável a essa convocação e a de todas
as autoridades que possam vir aqui nos dar uma explicação sobre o que aconteceu, especialmente porque algumas mentiram para o Senado e para os Srs.
Senadores, e quando mentem para mim eu fico indignado. Por isso, eu fico indignado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
na falta do nobre Senador Bernardo Cabral eu voto
como suplente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Perfeitamente. A Presidência pede desculpas a V. Exª.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Voto contra, nos
termos da declaração que dei na quarta-feira passada, ou seja, analogia estabelecida, retificarei o meu
voto e votarei pela convocação de todos os remanescentes, uma vez que a Unidade Federada São
Paulo, capital, já se fez presente nesta Comissão
Parlamentar de Inquérito com informações - se suficientes ou não, é outra questão. Não é uma Unidade
Federada que deixou, por intermédio de autoridade
por nós aceita, de falar perante esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a votação.
Votaram a favor do Requerimento 5 Srs. Senadores e, contra o Requerimento, 8 Srs. Senadores.
O SR. GILBERTO MIRANDA - A CPI não é
composta por 13 membros? Se ela for composta por
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13 membros, o Presidente não vota, então só pode
ser a a 4.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador José Serra está presente. Vamos concluir a
apuração: votarélm Sim 5 Srs~ Se_nadores eNão 7._
-0 requerimento foi rejeitado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a:palavra a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exª
tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
percebo que o resultado da votação levou em conta
que alguns Senadores tinham a preocupação de
aqui serem ouvidos os Governadores Miguel Arraes
e Paulo Afonso Vieira. Conforme já extemei na semamq5assada, não há propósito de se ter uma atitude de convocar este ou aquele Governador de maneira que pudesse ser considerada parcial, e o procedimento de eqüidade com respeito a todos que
aqui foram convidados é que me levou a apresentar
o requerimento para os três chefes do Poder Executivo - Paulo Maluf, Miguel Arraes e Paulo Afonso
Vieira. Por esta razão, hoje, apresentei-os à Mesa
também pela ordem. Acredito que, dado o resultado,
os outros requerimentos podem até ser votados da
maneira como V. Exª achar melhor.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos serão submetidos ao Plenário e as decisões que houver em relação a eles serão tomadas
pela maioria, pela decisão da Comissão.
Sobre a mesa, requerimento do Senador Vilson
Kleinübing ...
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, penso que a informação que vou prestar vai
ajudar o raciocínio de todos os Senadores daqui em
diante. Estou propondo que, na próxima quarta-feira,
o Presidente convoque uma reunião especial para
leitura e votação das duas partes do relatório: da primeira e da segunda parte. Pretendo, na segunda-feira à tarde, o mais tardar terça-feira pela manhã, entregar a cada um dos SenadÓres, membros desta
Comissão, um exemplar do relatório já impresso
pela Gráfica do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com
base na informação do Relator, Senador Roberto
Requião, convoco, desde já, reunião para após a Ordem do dia de quarta-feira próxima, como manda o
Regimento, tomando-se como referência cinco horas
da tarde, a fim de ouvirmos a leitura do relatório final
do Relator, Senador Roberto Requião. Isso significa
que realmente não há mais muito espaço para a in-
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corporação de novas infomiações, uma vez que o
relatório final está praticamente concluído.
O requerimento a que me referia há pouco, do
Senador Vilson Kleinübing, está vazado nos seguintes termos:
"Requeiro, nos termos regimentais,
seja submetida à apreciação do Plenário
desta CPI a transferência de sigilo bancário
fiscal e telefônico, para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, do Sr. José Carlos
Galloti Blauth."
Com a palavra o Senador Vilson Kleinübing
para justificar o requerimento.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Sr. Presidente, gostaria de estabelecer um adendo a esse
requerimento do Senador Vilson Kleinübing: a ouvida pela Polícia Federal do Sr. José Carlos Galloti
Blauth também. Existe, Sr. Presidente, um depósito
da Transcorp em um investimento na. empresa de
Valpardo - Paraná. O cheque sai nominal à Transcorp, é depositado na de Valpardo e se converte ... é
dinheiro de Santa Catarina, dinheiro desviado, e se
transforma num depósito, presumivelmente na titularidade do Sr. José Carlos Galloti Blauth. Então, gostaria de acrescentar um adendo no sentido de requerer a ouvida do Sr. José Carlos Galloti Blauth pela
Polícia Federal com a presença dos Senadores, nesta sexta-feira, e concordar com o requerimento ao
.Senador Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Vilson Kleinübing.
O SR. VILSON KLEINÜBING - Srs. Senadores, o Relator já colocou, em termos gerais, o que é
esse requerimento. Esse senhor, José Carlos Galloti
Blauth tem, na sua conta bancária, R$450 mil, de
Santa Catarina. Já não tem mais; agora aplicou em
outro fundo de investimento, no Paraná, mas continua detentor desse dinheiro.
São recursos da IBF, que passaram para a
Semper e desta para doleiros do Paraguai. Sr. Presidente, R$2,713 milhões foram sacados na boca do
caixa, em dinheiro, em espécie, na Agência do Alto
da XV, em Curitiba, nos dias 25 e 29 de outubro. Colocaram numa caixa e saíram do Banco com o dinheiro, e esses R$450 mil ficaram depositados na conta
dele. Ele precisa explicar por que esse dinheiro de
Santa Catarina está na sua conta. Por este motivo estou fazendo esta convocação, esta solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Em discussão o requerimento.
Estou submetendo o requerimento, nos termos
em que foi lido, com o adendo proposto pelo Sr. Re-
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lator, que inclui a ouvida do -Sr~ José Garfos Galloti
Blauth pela Polícia Federal.
Não havendo _quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com relação à providência proposta pelo Relator, que também acaba de ser aprovada, consulto o
nobre Senador Romeu Tuma se pode, em nome da
Comissão, encarregar-se das providências junto à
Polícia Federal, para que a decisão seja tomada.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, ao término desta reunião, tomarei as providências.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Comissão agradece a V. Ex'!.
Há ainda quatro requerimentos, todos do Senador Eduardo Suplicy. Um deles requer, nos termos
regimentais, a convocação do Governador do Estado de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar; o outro, a convocação do Governador do Estado de Santa Catarina, Sr. Paulo Afonso Evangelista Vieira.
Consulto a Comissão sobre se devo colocar
em discussão, por se tratar do mesmo assunto, os
dois requerimentos conjuntamente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Individualmente; a
votação deve ser individual.
-o-sR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A votação será individual.
Em discussão Q requerimento de convocação
do Governador Miguel Arraes. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço o apoio do nosso Relator para a parte da
escrutinação, na qual se houve tão bem.
(Procede-seà votação.)
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, eu
voto contra a convocação, porque acredito que foram dadas todas as oportunidades para que aqui
viessem esclarecer. Se houver acusações, ficarei
com o Relator, porque eles não quiseram vir e tiveramop()r!lJil_id_acj~de se _9efender. __
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Então,
V. Exª vota "não". -O SR. JOSÉ SERRA - Voto "sim", Sr. Presidente. E queria, como explicação do voto, dizer que
_SOIJ_ªfavor<:l_e_que_jqd_qs venbam deoor. Não se tra-ta de considerar suficiente aquilo que foi apresentado por parte dos diferentes Estados ou Prefeituras;
não creio que seria demais.
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Neste caso, voto "sim", como votei no anterior.
Quero aqui ressaltar que tenho o maior apreço pela
figura do Governador Miguel Arraes, com respeito a
sua integridade na vida pública, amizade e tudo
mais. Voto "sim" porque creio que seria útil que viesse. No caso anterior, o caso do Sr. Paulo Maluf, inclusive, acho que haveria muito mais motivos, quanto ao meu julgamento a respeito do envolvimento
nesse processo. Mas voto "sim", com coerência, em
todos os casos de propostas que aqui forem apresentados e que possam servir para acrescentar
retificar, ratificar quaisquer informações que nós tenhamos aqui.

ou

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
a vinda à Comissão Parlamentar de Inquérito do Governador Mário Covas e dos outros Chefes do Poder
Executivo em nada os diminuíram. Suas presenças
aqui constituíram um ato voluntário de respeito a
esta Comissão e ao Senado Federal. Por equidade,
coerência e reiterando o meu apreço e respeito pela
história do Governador Miguel Arraes, voto "sim".
O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
eu voto "não" e gostaria de aditar as razões que já
expus hoje e na última semana, quando o assunto
foi discutido mais exaustivamente. A vinda, mediante
convite, foi uma oportunidade. O Governador Miguel
Arraes escreveu a esta CPI dizendo que só se pronunciaria após o Relatório final. É o texto que nos
chegou, texto escrito. Essa é a avaliação do Governador Miguel Arraes, que merece, como homem público, o meu respeito, faz parte da História doBrasil,
acho que S. Exª, o Sr. Paulo Maluf, e quem mais
não vier aqui perderam uma oportunidade. Não irei
convocar nenhum dos três.
A SR! EMÍLIA FERNANDES - Na linha do raciocínio, Sr. Presidente, de que deveríamos sempre dispensar o tratamento igualitário, respeitoso mas igualitário, nós entendemos e desde o início nos manifestamos que era importante. Assim como tivemos o póder
de convocar e ouvir diretores de grandes instituições financeiras, de pequenas, médias, uns com envolvimento direto, outros sem nenhuma responsabilidade, acredito eu, seria o momento oportuno, respeitoso à Comissão e à sociedade brasileira, que tem acompanhado os trabalhos da nossa Comissão, seria o momento
de todos darem a sua contribuição ou contrariar, contradizer, o que aqui foi dito ou, por ventura,- estará escrito no Relatório do eminente Relator desta Comissão. Portanto, voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
11

vota Sim

11
•

Solicito ao Senador Roberto Requião a apuração.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Foram
07 "Não" e 05 "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento foi rejeitado.
Em termos idênticos ao anterior, o Senador
_EsitJilrOº- Suplicy requer, nos termos regimentais,
§eja coovocado para prestar esclarecimento perante
e§~Cgmi!>~ãQ Parlamentar de Inquérito, o Governador do Estado de_ Santa Catarina, Sr. Paulo Afonso
Evangelista Vieira.
A discussão dos dois requerimentos já se processou.
Está em votação.
(Procede-se à votação)
O SR. VILSOI\I KLEINÜBING - Sr. Presidente,
pelas mesmas razões, voto "sim". Especialmente por
se tratar do -meu-Estado e porque, por diversas vezes, o Governador disse que não tem tido oportunidade para se defender. Houve uma proposta ao Senado que já constatamos foi uma enorme mentira, o
Senado já sabe disso. Essa seria a grande oportunidade de ele poder vir explicar para nós porque mentiu para os Senadores. Por isso concordo, voto
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA - Embora não seja do
meu Estado, voto "sim", pelas mesmas razões do
Senador Vilson Kleinübing, sem me transformar em
cidadão de Santa Catarina.
CY SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
tive a oportunidade de ter um diálogo direto com o
- Governador Paulo Afonso Vieira, na Globo News,
há pouco mais de um mês. Percebi que muito poderia ser esclarecido se tivéssemos aqui uma argüição,
em profundidade, de tudo o que foi examinado pela
CPI; seja no caso do Governo do Estado de Santa
Catarina, seja nos demais. Avalio que, de maneira
alguma, as explicações por escrito, dos Secretários
de Finanças ou do de Fazenda, que aqui vieram,
substituiriam a qualidade da informação prestada por
aquele que é o Chefe do Poder Executivo.
Então, assim como nos casos de Paulo Salim
Maluf, de Miguel Arraes de Alencar, a presença do
Governador Paulo Afonso, no meu entender, seria
insubstituível. Por isso, voto "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Esperidião Amin, S. Exª está com a palavra.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,

voto contra. E desejo, neste caso, aditar às razões
que já expus uma outra.
Pelo que noticia a imprensa do meu Estado, o
Governador de Santa Catarina foi notificado ontem
pela Assembléia Legislativa e passou a transcorrer o
prazo previsto em lei, de vinte dias, para que apre-sente sua defesa.
Apesar de votar contra, não objetaria que ele tivesse uma oportunidade, caso desejasse, de vir aqui
apresentar sua defesa, assim como vai fazer perante
a Assembléia de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Procede-se à apuração pelo Senador Roberto Requião.
O SR. RELATOR (Roberto Requião)- Total de
votos: 7 Não e 5 Sim.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento está rejeitado, por 7 votos Não, 5 votos Sim.
Sobre a mesa requerimento do nobre Senador
Eduardo Suplicy, nos seguintes termos:
'Com fundamento no disposto no art.
2º da Lei nº 1.579/52, combinado com o pa-

rágrafo 3 2 do art. 58 da Constituição Federal
e com o parágrafo 3º da Lei nº 4.595/64, e,
ainda, com o art. 148 do Regimento Interno
desta Casa, requeiro seja submetido à deliberação desta CPI soltcitação ao Banco
Central dos extratos de movimentações bancárias das empresas relacionadas, relativos
aos períodos especificados, bem como os
documentos comprobatórios da origem
(guias de depósitos, DOC, cheques depositados, etc) e destino (cheques compensados, cheques sacados, DOC, etc) dos créditos e débitos, respectivamente, maiores que
R$10.000,00 (dez mil reais), lançados nas
referidas contas correntes."

positantes, o que poderia demonstrar relações
ainda não detectadas pela C PI. •
Nesse sentido, o presente requerimento visa
aprofundar as investigações para que os objetivos
desta Comissão sejam atingidos.
O Senador Suplicy acrescento ainda a seguinte
__ p_Me!Yação:__trata-sELde ade_ndo ao requerimento
aprovado em 6 de maio de 1997.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
para esc!arecer, informo que já havia sido aprovada
pela CPI a quebra ou a transferência de sigilo bancário e fiscal da empresa Alô Brasil. Entretanto, a
Receita Federal constatou que há três empresas
com esse nome e com CGCs diferentes, embora
pertencendo ao mesmo dono. Então, a Receita perguntou: qual delas? Respondo: seriam as três. Já foi
aprovado requerimento nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - 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.
Ainda do nobre Senador...
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora do
microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não,
esse documento é o anexo àquele outro requerimento e serve apenas para demonstrar que a empresa
Alô Brasil estava incluída.
O último requerimento sobre a mesa é também
de autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy.

As empresas cujos CGCs são indicados são:
Alô Brasil Diesel Veículos e Peças Ltda., Alô Brasil
Diesel Marabá Veículos e Peças Importação e Exportação Uda., Alô Brasil Automóveis e Peças Ltda.,
todas no Banco Bradesco, abrangendo o período de
abril e maio de 1995 nos três casos.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
O requerimento está devidamente justificado.
Passo a ler a justificativa:

"Requeiro, nos termos regimentais,
seja solicitado à Polícia Federal de São Paulo a oitiva dos proprietários das empresas
Autogloal Veículos Ltda. e _c;or:nercial Distribuidora Photografe Ltda., bem como a realização de diligência na Comercial Distribuidora Photografe para dar conhecimento a
esta Comissão do motivo da emissão de
cheque, no dia 31 de maio de 1996, no valor
R$30.000,00, acolhido na conta-corrente da
empresa Autoglobal, junto ao Banco Bradesco, .A 9

•As empresas relacionadas acima receberam depósitos de empresas envolvidas
nas investigações, que podem configurar-se
despesas realizadas por pessoas físicas não
diretamente relacionadas às empresas de-

Concedo a palavra ao autor do requerimento
para justificá-lo.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
desejo apenas dirimir dúvidas. A Secretaria da Receita
Federal constatou que, na compra do Vectra, realizada

enaa. foo-6."
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naquela data, houve o pagamento de R$30 mil ferro

à Autoglobal pela empresa Fotografe aí registrada.
Apresento, então, o requerimento para que a
própria Polícia Federal faça a averiguação necessária e dirima inteiramente a dúvida a respeito da razão pela qual aquela empresa fez o pagamento à
Autoglobal naquele dia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CASILDO MALDANER - Pela ordem,
Sr. Presidente.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sem
pretender abusar do nobre Senador Romeu Tuma,
solicito o apoio especializado de S. Ex" no sentido
de fazer chegar à Polícia Federal a determinação
desta CPI.
O SR. ROMEU TUMA - Já havia combinado
com o Senador Eduardo Suplicy para dar andamento ao pedido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Agora
que está aprovado, V. Ex" já pode dar andamento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
há poucos dias esta Comissão aprovou dois requerimentos de autoria do Senador Esperidião Amin. Um
deles versa sobre a transferência dos trabalhos de audttoria, realizados pela Telebrás há cerca de algumas
semanas ou alguns meses, não tenho bem certeza, a
esta Comissão para que possamos tomar reconhecimento do depoimento de diretor de serviços e da Companhia de Telecomunicações de Santa Catarina e tam~
bém de uma servidora daquela companhia.
O segundo requerimento trata também de ouvir
essas duas pessoas lá no Estado, com o deslocamento de quatro ou cinco Senadores. À época, ponderei que talvez fosse mais interessante que, primeiramente, esta Comissão recebesse a auditoria feita
pela Telebrás e dela tomasse conhecimento; depois,
se necessário, ouviríamos, sim, as pessoas que já
depuseram na Telebrás.
Sr. Presidente, o Dr. Francisco Evangelista
Vieira, Diretor de Serviços da Companhia Telefônica
de Santa Catarina, expôs-me hoje o seguinte:

• .., ~:c
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Prezado Senador casildo,
Estou em Brasília e desejo colocar-me
à disposição da CP I, para depor amanhã, se
possível.
um cordial abraço
Francisco Evangelista Vieira
Como S. Sª se encontra em Brasília, por economia de tempo e para evitar o deslocamento dos Srs.
Senadores àquele Estado, talvez pudéssemos ouvir o
Dr. Francisco aqui. Talvez a CPI achasse por bem
--ouvi-lo amanhã, !)ela manhã ou num outro momento.
Isso facilitaria e poderia até adiantar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Embora
sem pretender influir na decisão do Plenário, desejo
esclarecer a V. Ex" que não está na agenda da Comissão convocar nenhuma reunião para amanhã.
Evidentemente que a Comissão não vai submeter à
agenda dos Srs. Senadores a presença ou não de
uma pessoa na Capital Federal.
No entanto, deixo a critério da Comissão a
apreciação da proposta de V. Exª, que submeto à
discuss_ão dos Srs. Senadores.
Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
sou autor do requerimento. O Senador Casildo Maldaner estava presente quando o requerimento foi votado, inclusive com o seu próprio voto, para se ouvir
aqui, ali ou perante a Comissão, determinadas pessoas. Foi constituída uma Subcomissão, integrada
pelo nobre Senador Casildo Maldaner, já foi requisitado ao Presidente da Telesc, pelo Senador Bemar-- do Cabral, um h.orário que está por ser estabelecido
pelos cinco integrantes desta Subcomissão. Penso
que o Senador Casildo Maldaner poderia - entendo
eu -, por se tratar de uma matéria que está restma
ao âmbito de uma Subcomissão formada por cinco
Senadores integrantes desta CP I, marcar esse compromisso, juntamente com os outros Senadores.
Gostaria de esclarecer que não se trata de ouyjr uma pessoa. Há um processo. É necessário tomar conhecimento do relatóri<;> da auditagem, que a
_ÇPI não recebeu ainda, e conhecer os depoimentos
que já foram prestados pela outra pessoa, uma vez
que há uma contradição. O Senador Casildo Maldaner sabe disso.
S. Exª leu no Senado o depoimento do Sr. Direter Francisco Afonso Evangelista Vieira, datado de
27 de maio, e esse depoimento foi contestado pela
funcionária. É um vazamento, é um crime m~.oito mais
grave do que o crime que mereceu a solidariedade
d~Uodo 1:) Senado, minha também, que afetou o Lí-der do Governo, Senador José Roberto Arruda, do
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qual foram encontradas as contas de dois meses
com um detetive. Neste caso. comprovadamente, foram as contas telefônicas de um partido político,
além de dezesseis números telefônicos que foram
sacados a pretexto de atender o Telecard, mas foram entregues a terceiros. Não há dúvida alguma de
que o vazamento ocorreu dentro da empresa. Há
uma contradição. A funcionária que diz "eu peguei e
entreguei para alguém' está sendo contestada pela
pessoa que teria recebido. Não me cabe dizer aqui o
que é verdade, o assunto estava afeto a uma auditagem que tinha sido solicitada anteriormente.
A auditagem feita pela Telebrás foi suscitada
pelo Governador do Estado no dia 25 de abril. Não
conheço a auditagem. Estamos solicitando o encaminhamento da mesma e a oitiva das partes. Por
analogia com tudo o que foi feito hoje, não aprovamos. Com ajuda da Polícia Federal, porque o caso
está no âmbito da Polícia Federal e por dizer respeilo diretamente à questão da CPI, foi estabelecido
que uma Comissão de cinco Senadores ouviria essas pessoas lá. O Senador Bernardo Cabral já expediu ofício ao Presidente da Telesc, para que fosse
providenciado o local. Quanto à data, cabe aos cinco
Senadores, de acordo com suas conveniências, dizerem quando poderão ir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Esperidião Amin, a Mesa recebe a intervenção
do Senador Casildo Maldaner como uma informação
:;:Je S. Ex'! trouxe à CPI, de que estava presente
uma pessoa a ser ouvida, para a hipótese de que
isso interessasse à CPI.

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, para complementar. Gostaria de dar uma sugestão: por economia de tempo ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Isso foi
entendido, Senador Casildo Maldaner.
Diante do exposto, por estarmos no final dos
trabàlhos desta Comissão e por já existir uma decisão formal, tomada pela Comissão em reuniãó anterior, a Mesa consulta se devemos continuar discutindo esse assunto, ou simplesmente cumprir o que já
está decidido.

O SR. CASILDO MALDANER - Gostaria, ainda, de ponderar que os cinco Senadores encarregados dessa tarefa, por economia de tempo ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os cinco Senadores estão autorizados a resolver esse assunto. Como sabe V. Exª, não há necessidade, portanto, de que isso seja objeto de decisão do Plenário, a não ser que V. Exª esteja formulando uma pro-
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posta concreta s05re o assunto. Entendo que V. Exª
apenas está fazendo uma sugestão e nada mais.
O Senador Jader Barbalho está pedindo a palavra.
O SR. CASILDO MALDANÊR - Para concluir:
se os cinco Senadores quiserem transferir ao Plenário tudo bem, se quiserem tratar entre si, é lógico
que para mim serve também.
Segundo disse o Senador Esperidião Amin,
esta Comissão ainda não recebeu a auditagem da
Telebrás. Assim sendo, quem sabe, primeiro, devêssemos aguardar a vinda desse trabalho, para depois
tratarmos .•.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Mas
não foi essa a decisão anterior da Comissão.
Com a palavra o Senador Jáder Barbalho.
O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente,
nesta intervenção, quero apenas colaborar. O Senador Roberto Requião já solicitou a V. Exª e ao Plenário da Comissão que marcasse a próxima quarta-feira, isto é, daqui a uma semana, para leitura do parecer final desta Comissão.
Informou o Senador Roberto Requião que na
segunda-feira irá providenciar a distribuição prévia
do seu relatório. Não entendo como, a essa altura,
em face da solicitação já aprovada pela Comissão,
esteja uma subcomissão a deslocar-se para tomar
conhecimento de um assunto que, com todo o respeito à decisão tomada, não vejo onde ele pode ligar-se à apuração desta Comissão.
Esta Comissão foi requerida por mim para apurar a emissão de precatórios, e não vejo em que colabora uma subcomissão se deslocar para outro Estado para apurar a questão relativa ao vazamento da
irifcirriiaÇão-detelefonou para quem. E uma
questão que a parte que se considerar atingida poderá dirigir-se diretamente ao Ministério Público,
como me parece já foi feito.
Faria um apelo, neste momento, considerando
que o Senador Requião solicitou a próxima quartafeira e já nos garantiu que tentará a distribuição a
partir da segunda, não vejo em que o assunto, que
entendo não estar na temática desta Comissão, que
é para apurar á autoniaÇão e emls5ão de título público, e não quem telefonou para quem, como o caso
que está em discussão.
· Então, eu faria um apelo à Subcomissão no
sentido de que tentasse apressar esse depoimento,
porque, se ficar para a semana que vem, não servirá
para o Relator Roberto Requião. Não vejo em que
serve como tema. Além disso, parece-me que virá a
destempo.

quem
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O SR. GILBERTO MIRANDA - Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
o Senador Jader Barbalho coloca claramente a situação. Poderíamos perguntar ao Relator se S. Exª
pretende incluir alguma coisa com relação a esse telefonema no seu relatório final. Como disse o Senador Jader Barbalho, se a pessoa estiver aqui, hoje,
amanhã ou depois de amanhã, por que não aproveitar a oportunidade para ouvi-la, tendo em vista que o
Senador Requião não lerminou o relatório e, se quiser, poderá usar essas informações? Se forem a
Santa Catar;ina na segunda-feira para ouvir a pessoa, o relatório já terá sido entregue. O Senador Jader Barbalho diz muito bem: poderemos ouvir agora
ou não ouvir e tomar qualquer decisão...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Gilberto Miranda, o Senador Jader Barbalho fez
uma sugestão, assim como o Senador Casildo Maldaner, mas não há nenhuma matéria concretamente
apresentada a esta Comissão para ser discutida ou
votada. O assunto foi submetido à Comissão e foi
objeto de discussão. A decisão já foi tomada. As responsabilidades pela execução do que foi decidido já
foram delegadas a uma subcomissão de Senadores,
de forma que a Presidência entende que a discussão que estamos travando neste momento, por mais
interessante que possa ser, perdeu a oportUnidade,
pcis deveria ter sido travada no momento em que a
CPI decidiu realiz-ar essa operação. Se ela vai ser
aproveitada. ou não pelo Relator... Os meus votos,
como Presidente e como Senador, são de que o Re·
lator possa aproveitar alguma coisa, mas não me
compete qiscutir uma decisão que já foi tomada, a
menos que uma proposta formal seja apresentada a
esta Comissão, o que não ocorre.
Em vista disso, solicito a V. Exª que permita
continuarmos tratando dos assuntos em pauta.
O SR. CASILDO MALDANER - Então, Sr.
Presidente, sugiro à Subcomissão que, para economia de tempo, caso tenha interesse em ouvir o Dr.
Francisco, aproveite para fazê-lo agora já que ele
aqui se encontra. Digo isso como colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Muito
bem.

É dessa forma que é recebido. Como estão
presentes, os cinco membros da Subcomissão estão
cientes do apelo e da sugestão de V. Exª.
Está encerrada a discussão sobre esta matéria.
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A SR! EMÍLIA FERNANDES - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra.
A SR! EMÍLIA FERNANDES - Quero, neste
momento, Sr. Presidente, em nome da Subcomissão
que analisou a questão do sigilo telefônico, passar
às mãos de V. Exª o relatório do trabalho que os Senadores Agripino Maia, Esperidião Amin e eu realizamos. Gostaríamos ~e ressaltar que a primeira tarefa da Subcomissão, tão logo foi formada, a partir
do dia 21 de março, em virtude da aprovação de requerimento-de nossa autoria foi buscar junto à Telebrás os registras telefónicos em meio magnético. Fizemos isso-pórqüe nos deparamos com trinta pastas
A-Z com dados telefónicos, o que inviabilizava um
trabalho ágil e preciso. O tratamento dos dados foi
realizado com o apoio técnico do Prodasen, o Centro
de Processamento de Dados do Senado Federal,
que, a partir do sistema utilizado em CPis anteriores,
desenvolveu nova metodologia de análise e consolidação dos dados.
A Subcomissão analisou 995 mil ligações telefónicas resultantes da transferência do sigilo telefónico de 94 instituições e pessoas físicas, referentes a
cerca de 918 números de telefones funcionais, pessoais e celulares.
'Para análise dos dados, é importante que se
registre, foram utilizados diversos critérios. Primeiro,
o cruzamento dos números dos telefones dos diversos envolvidos. Segundo, a comparação das ligações-com õs-períóâós-em cfuese registraramas montagens dos precatórios e as operações com os títulos. Terceiro, a intensidade e a constância dos contatos, bem como a verificação das ligações para o
exterior.
É importante ressaltar também que as informações· disponíveispar<n)s ·c:ruzarrtentós liinitarãrrHfe-a.
registres de extratos telefónicos relativos a questões
de quantidade, data, horários, e em momento algum
se trabalhou com a questão escuta telefônica, o que
é importante que se registre.
Por outro lado, no decorrer dos trabalhos da
Subcomissão, recebemos uma série de correspondências solicitando informações, esclarecimentos, a
respeito de contatos telefónicos, e todas foram resJ>O(lcjidos emtemi:JQ llªt>iL
As principais constatações do cruzamento dos
dados são: a análise das ligações telefónicas confirmou e reforçou, em vários casos os vínculos entre
os principais envolvidos, não obstante muitos deles,
mesmo em depoimentos e acareações perante a
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Subcomissão, tenham negado qualquer tipo de relação; o cruzamento dos dados também contribuiu
para estabelecer novas relações, até então desconhecidas ou apenas sugeridas entre os envolvidos,
abrindo, dessa forma, outras frentes de investigação
e de busca de informações que ampliaram o universo investigado pela CPI dos Títulos Públicos.
Fizemos um levantamento dos principais envolvidos. Apresento uma síntese, mas gostaria que os sr5~
Senadores nos dedicassem alguns minutos de atenção para lermos a íntegra da conclusão, cujo registro
considero importante registrar nos Anais desta CP I.
'A análise das informações contidas
nos registras telefónicos permite visualizar
com clareza a interligação existente entre as
pessoas jurídicas e físicas envolvidas nos
processos de montagem, colocação dos títulos no mercado financeiro e lavagem dos superlucros obtidos, situações também evidenciadas através de outras formas de verificação utilizadas pela CP! nas suas diversas
instâncias de atuação e investigação.
Antes de mais nada, o cruzamento dos
dados confirma, de forma inequívoca, a intensa, constante e prolongada relação existente entre o grupo Vetar, responsável pela
montagem das operações e emissão primária dos títulos, especialmente em Pernambuco e Santa Catarina, com o grupo da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, identificado como artífice das fraudes, inchaços e falsificações de precatórios de diversas cidades e municípios.
Ao mesmo tempo, a partir desse centro
principal, estabelece conexões entre as diversas instâncias, identificando um círculo
de pessoas físicas e jurídicas que se constitui principalmente a partir da existência dos
negócios dos títulos públicos em análise, e
que se relacionam entre si tão mais intensamente quanto mais se aproximam os momentos decisivos das negociações em seus
vários momentos, seja na montagem, na
venda ou na lavagem dos lucros.
Nesse sentido, considerando-se a análise detalhada das ligações contidas inclusive no item 49 desse relatório, é importante
destacar os cantatas mantidos entre o grupo
Vetor, o grupo Maxi-Divisa, o grupo da Secretaria de Finanças do Município de São
Paulo, principalmente seus funcionários
Wagner Baptista Ramos e Pedro Neiva, e a

diretoria da Dívida Pública do Banco Central,
o DI::DIP, e seu diretor Jairo da Cruz Ferreira, a Boasafra Corretora, e seu proprietário
_F<!usto Solano Pereira, o chefe da mesa da
Corretora do Banco Bradesco, a Astra, a
DTVM, a lntervalores, o grupo Split, o grupo
_Negocial, a IBF e o grupo Vitória. •
Por outro lado, a existência de um grande número de ligações para o exterior, especialmente de
determinadas pessoas físicas e jurídicas, algumas
delas já confessadamente detentoras de contas extemas, é indicativo de um extenso processo de
transferência fraudulenta de recursos, em especial
daqueles que resultaram das negociações com os títulos públicos originados nos precatórios emitidos
em 1995 e 1996.
O SR. ROMEU TUMA - Antes dt;! terminar,
gostaria de um aparte, se V. Exª me permitisse.
A SR~. EMÍLIA FERNANDES - O trabalho
desta Subcomissão, portanto, conclui apresentando
os relatórios específicos contendo os dados quantitativos, na certeza de que, apesar das dificuldades
objetivas, resultou em informações concretas e esclarecedoras, que contribuem para o relatório geral
da Comissão, bem como para posterior investigação
por conta do Ministério Público, da Receita Federal e
da Polícia Federal.
Este relatório está assinado por esta Senadora
e pelos Senadores Esperidião Amin e José Agripino.
Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Senadora EmHia Fernandes, cumprimento V. Exª, a Comissão e aqueles
que com V. Exª trabalharam, porque sou testemunha
do efeito positivo nas investigações e nos levantamentos e cruzamentos de dados que V. Exª ofereceu a<>_s meJ11prq~ga CPI_e_aos vários segmentos de
investigação.
Sobre o problema do exterior, realmente nos
conduziu não a descobrir nada, mas a termos a certeza de que há um sistema financeiro periférico funcionando há muito tempo, com toda tranqüilidade e
sem nenhum tipo de fiscalização. Isso através desses cruzamentos. Ainda há outros cruzamentos em
andamento em razão dos levantamentos que V. Exª
me ofereceu, com ligações para o Canadá, Estados
Unidos e Suíça do tal Renê. O juiz encontrou uma
grande quantidade oe_documentos apreendidos, referentes a um banco suíço, e, com o aparecimento
de dezenas e centenas de ligações para vários países e de pessoas já identificadas no exterior como
operadores de câmbio ou doleiros, estão sob sigilo
na Quarta Vara, com o Dr. João Carlos, que deverá
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abri-los na próxima semana. Já comunicou a esta
CPI esta medida. O que realmente proporcionou a
autorização e a determinação do juízo na diligência
foi a apresentação de centenas de telefonemas cruzados, pelo levantamento que V. E:xª nos fez, permitindo-nos que pudéssemos tomar essa providência.
A SR! EMÍLIA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. E:xª. Eu concluiria dizendo apenas que
também acompanham o relatório quatro anexos: o
Anexo I, composto pela relação das pessoas físicas
e jurídicas com o sigilo transferido para a CPI, incluindo os respectivos números de telefones; Anexo
11 - registro das ligações efetuadas; Anexo III - registro das ligações recebidas; e o Anexo IV - registro das ligações internacionais, incluindo relação
completa das iigações por telefone de origem das
pessoas físicas e jurídicas investigadas e respectivos países de destino.
Vejam o volume do Anexo IV. Passo à mão do
Presidente.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
aproveito a oportunidade para pedir a V. ~que arrume uma cópia para cada um dos membros da Comissão, só para termos conhecimento. Penso que
seria de grande valia.
O SR. PRESIDF-~ITE (Geraldo Melo) -À Secretaria, para atender o requerimento do Senador
Gilberto Miranda, que defiro. Distribuo. Encaminhem-se os documentos ao Relator.
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA- O Presidente Bernardo
Cabral, ao se retirar do prédio, fez-me portador de documentos e de uma fita que foi encaminhada pela CPI
de Santa Catarina, referente ao pedido de reconsideração da decisão do Tribunal, que passo às mãos de V.
E)(-!, a pedido do Senador Bernardo Cabral, que encontrei de saída hoje. E mais a oitiva do Fausto Solano
Pereira, um dos envolvidos nessa trama terrível de dinheiro, em que confessa que está condenado pela 3ª
Vara Criminal Federal, em grau de recurso, a 4 anos e
8 meses, em razão de delito capitulado na Lei
7492/86, a Lei do Colarinho Branco.
V. E)(-! pode verificar que praticamente todos os
envolvidos, com raríssimas exceções, já respondem
a processo pelo mesmo tipo de crime. Não sei como
podem continuar operando.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra o Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Quero apenas
informar que, tendo sido designado responsável pela
coordenação do grupo de trabalho que examinou os
cheques, entregarei amanhã o relatório para esta
CP I. Os trabalhos desenvolvidos por esta Comissão
se encontram praticamente incorporados no relatório
do Senador Roberto Requião, porque o grupo, durante todo ·esse tempo, trabalhou entrosado com a
equipe de trabalho do relator, Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON -Apenas a título de es·
clarecimento. Estamos nosaproximª!Jdo do final de
tF>1: -Eu jã venho -participando de alguns finais
de CPI. Vi a ilustre Senadora pelo meu Estado apresentando gigantesco relatório, em que foi feito um
eStUdO, liii'àanáffse-ae mi[ Conjecturas. 0 llOSSO CO·
lega, Senador Gilberto Miranda, que mora numa
casa- imensa; pediu cópia porque tem lugar onde
guardar - eu nem sei onde colocaria. Eu gostaria de
saber para onde vão esses trabalhos que a CP! faz,
terminado o debate, terminada a notícia que é manchete e que sai no jornal?
Devíamos aproveitar os trabalhos desta Comissão. Estão aqui presentes representantes de vários
segmentos - Banco Central, Polícia Federal, Procuradoria da República, Receita - que podem tomar algumas providências e decisões. Talvez fosse até o
caso de convidar o Procurador-Geral.
. _o SR.. PR~su:u;_tH"E.(<3e.ra!do Melo) - S.obre
isso, Senador Pedro Simon, há uma tendência caso a Comissão aceite uma sugestão que, tenho
certeza, vai ser feita dentro de pouco tempo - de
que sejam tomadas providências que vão de encontro às preocupaçoes que V. Exª expressa. Quando
concluir suas palavras, o Senador Esperidião Amin
usará da palavra para fazer uma sugestão.
_ Q Sfi. PI;[)RO SIMQ~ - ~ e)(atamente isso.
Diz o Líder da minha Bancada, Senador Jader Barbalho , que a CPI foi convocada para investigar um
fato específico. Se aparecem outros fatos delituosos
mas que não estão na órbita desta CPI, fica por isso
mesmo? Uma CP! composta de Senadores e assessoria descobre um fato da maior gravidade e nada
pode fazer?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ponto
que v. Exª abordá tem fotãl pertinência.
O SR. PEDRO SIMON - Se a CPI não foi convocada para aquele fim, engaveta-se o assunto?
Estou falando isso porque, desta vez. volto a
felicitar a CPI, uma vez que, ao contrário das outras

.i.una
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vezes, é eclética. Existe já aqui o sentimento de presença daquilo que, em tese, lá no futuro, se conseguirmos uma legislação, será o ideal, não vai ser o
Congresso Nacional. Não vamos fazer uma Operação Mãos Limpas no Senado da República, nem na
Fazenda, nem na Receita, nem no Banco Central,
nem na Polícia Federal. Tem que haver um consenso para chegarmos a isso. Acho que não podemos
perder a oportunidade de tentar fazer alguma coisa.
Já está marcada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador com a palavra.
O SR. PEDRO SIMON - Já foi aceita a proposição por esta Comissão, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela Mesa do Senado.
Os Magistrados da Operação Mãos Limpas virão err
setembro aqui no Senado Federal.
O SR. (Não Identificado) - (Inaudível. Fora de
microfone.)
O SR. PEDRO SIMON - É, diz o amigo, corr
toda razão, que até lá pelo menos já estaremos err
uma terceira nova CPI. Não estou preocupado com
a CPI; estou preocupado com a análise que podé·
mos fazer no sentido do combate à impunidade.
Eu acho, Sr. Presidente, que, quando se está
aproximando do final, quando se diz que o Relator,
na próxima quarta-feira, apresentará o seu parecer,
volto a fazer o mesmo apelo ... Acho -e não sei qual
a proposta do Senador Amin - que poderíamos,
numa data aprazada, fazer uma reunião em que os
nossos colegas, que estão aqui ao nosso lado, de
Banco Central, da Procuradoria da República, da
Polícia Federal, sentassem conosco para elaborar
um debate, uma discussão sobre o que deve ser fei·
ta nesta reunião com os Magistrados italianos. Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - V. EX'
tem a palavra, Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em primeiro lugar; gostaria de fazer minhas as palavras do Sena·
dor Pedro Simon sob dois aspectos: primeiro, isso
me faz lembrar meu grupo de escola, como aluno e
como professor, quando designavam três para fazer
um trabalho, geralmente um carregava o piano; é
muito difícil os três dividirem o piano eqüitativamen·
te. Tenho certeza de que falo convergentemente
com o Senador José Agripino, ao fazer o registro de
que subscrevi o relatório, mas não posso deixar de
aqui assinalar que quem carregou o piªno foi__a§~
nadora Emilia Fernandes.
Fico muito satisfeito, porque, no meu Estado,
estamos acostumados a ver as mulheres trai:laiFla~

rem mais e produzirem melhor do que os homens. O
Rio Grande do Sul tem que se habituar. Santa Catarina é um Estado feminino; durante· muito tempo, disseram que o maJor homem do Estado teria sido Anita Garibaldi. Lá em casa, o Senador Pedro Simon
sempre diz que estou devendo um pouco para a Dª
Ângela. f:ntãp, fiyQ ~atisfeito erri saber que, no Rio
Grande do Sul, onde sempre tiveram aquela tradição
de preza(muito_o gaúc;hq- e aqui são vários- temos a Senadora Emília Fernandes que pode aqui
nos representar.· Repito, tenho certeza de que falo
convergentemente com o Senador José Agripino, ela
conduziu este trab?lhodE1_mao~ira_ correta e, devo
dizer, de maneira digna e imparcial. Se em alguns
momentos membros_ da CPI_ seoti@m-se afetados
pelo conjunto das informações pesquisadas por nós
e pela Senadora Emília, que tão bem conduziu a matéria - houve alguns mal-entendidos - tenho certeza
de que foi a prudência, a correção e o critério da Senadora permitiram que chegássemos a este momento com o dever cumprido.
Mas a principal razão pela qual havia pedido a
palavra era porque troquei impressões com o Senador Geraldo Melo e Y!!jO cgm ::;atisfªção que minhas
impressÕes coincidem comas preocupações do Seiiacõf Pedro Simon.- Até imaginei um roteiro. Teremos a apresentação formal do relatório - por isso
pedi a especial atenção do Senador Roberto Requião -, com leitura integral ou parcial, na próxima
quartHeiri:C É õ :<jue esta--preVlamerite -agemdado
para o dia 16. Portanto, no dia 16, nós, os membros
da CPI, conheceremos o relatório.
Requeiro que seja entregue cópia do relatório e

_C()JilPl~rn_errto__Qo_relatório preliminar aos repre~entantes do Ministério Público, da Polícia Federal,

do Banco Central e da Receita Federal, que habitualmente nos acompanham - normalmente há um
representante aqui - para que no dia 22, terça-feira
seguinte, tenhamos essa conversa que o Senador
Pedro Simon sugeriu.

O SR. ROMEU TUMA - Permite-me V. Exª um
_ap~rtS!1 J)_entro da sua idéia de um cronograma, conversei com o Senador Requião e, além de concordar
com o Senador Pedro_Simon, pedi que conste do relatório. Penso ser importante que façam parte do relatório todos os documentos faltantes, a apresentação pelo Banco Central, que tem análises ainda a
serem feitas por cruzamento de dados de telefones
_que~_aioda estão sendo feitas, de documentos que
_aiflcl_a es1ãR.sen_do_analisados. Eles não vão morrer
com a CP!. Penso QLLe, com o encerramento, ela
não terá mais vida e terão que ser automaticamente
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encaminhadas ao Ministério Público, para dar prosseguimento às investigações.
Parece-me que, uma vez encerrada a CPI, ela
não tem mais vida ativa.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Há uma outra solução regimental: se do relatório constar que falta algo, a
aprovação pelo Plenário já significa a dívida para com
o Senado, independentemente da dívida para com esses órgãos. Se do relatório constar isso, a aprovação
do relatório automaticamente implica a dívida para com
a instituição permanente, que é o Senado, inclusive sigilo bancário, se alguém estiver devendo.
A própria Lei n~ 4.595, no art. 38, art. 42, se
não me falha a memória, prevê que isso pode ser
aprovado pelo Plenário, não apenas pela CP I.
A sugestão do Senador Tuma enriquece esse
roteiro. No dia 16, o Senador Roberto Requião nos
dá a conhecer o relatório, que seria também dado a
conhecer a essas quatro entidades que têm colaborado, sem dúvida alguma, de maneira total com esta
CPI. Assim, no dia 22, terça-feira, numa sessão de
trabalho, ouviríamos que providências deveríamos
eventualmente incluir no relatório que sejam do interesse, por exemplo, da Receita Federal, para o prosseguimento do seu trabalho.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Permite-me um
aparte, Senador? Aproveito essa sua posição para
sugerir ao nosso Presidente da Comissão, Senador
Geraldo Melo, que, por ofício, convide o Presidente
do Banco Central, o Secretário da Receita Federal, o
Diretor-Geral da Polícia Federal, o Presidente do Tribunal de Contas da União e a própria direção e o
Chefe do Ministério Público, Dr. Geraldo Brindeiro,
para que quarta-feira acompanhem a leitura do relatório final.
O SR. PEDRO SIMON - Senador, com toda
sinceridade, não sei se seria essa a ·oportunidade.
Talvez devêssemos marcar uma data logo depois,
para que não estejam aqui na hor<il da nossa briga.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes
de me pronunciar sobre a sugestão do Senador Requião, vamos concluir as sugestões, para definirmos
um procedimento só.
O SR. PEDRO SIMON - Estou apenas querendo argumentar, para não virem. Dou nota dez para a
idéia.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Proponho no relatório - estou adiantando um dado - que os técnicos
da Comissão fiquem, por trinta ou sessenta dias, à disposição do Ministério Pú51ico piu'él.- esclarecer dúvidas
que surgirão, porque eles vão pegar um processo so-

bre o qual estamos trabalhando há seis, sete meses,
e terão dificuldade de entender alguns detalhes.
Então, irei propor que alguns técnicos que nos
assessoraram sejam colocados à disposição.
O SR. PRESIDI;NTE (Geraldo Melo)- Gostaria de lembrar aos Srs. Senadores que está com a
palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, a
proposta do Senador Roberto Requião aprimora
muito. V. ~ convidaria essas autoridades para estarem aqui no dia 16. Otimo! Mas eu gostaria de propor uma reunião de trabalho no dia 22, que seria
muito melhor com essa providência proposta pelo
Senador Roberto Requião. Dia 16, ele estará aqui,
ou o Procurador Geral da República, ou alguém designado por S.~. credenciado por S.~- A equipe
estará aqui e ouvirá o relatório. No dia 22, antes acredito - da data da votação do relatório, antes da
nossa discussão final, o Ministério Público virá aqui
e dirá: "Gostaria, para facilitar a minha atuação, que
fosse colocado isso e aquilo•.. •
O que dirá a Secretaria da Receita Federal?
"Quero que me sejam transferidas tais e tais informações, protegidas pelo sigilo bancário, fiscal e telefónico·. Idem a Polícia Federal, virá dizer o que precisa ou não.
Virá o Banco Central. Eu não tinha mencionado
por esquecimento o Tribunal de Contas da União,
que tem sido um grande colaborador.
Então, essas cinco instâncias estariam aqui
presentes no dia 16, por convite de V. E~. e desde
já - sugiro - V. ~ acenaria com a possibilidade de
eles serem convidados para no dia 22 participarem
de uma reunião que, imagino, seria prévia ao dia da
votação do relatório final, que eu creio será no dia
23, na primeira quarta-feira subseqüente à próxima,
quando o relatório seria lido.
Esta, Sr. Presidente, é a minha sugestão: dia
16, abrigando a sugestão do Senador Roberto Requião, seria o convite a essas autoridades; no dia
22, uma reunião de trabalho; e, se for possível - se
não for, pode-se prorrogar -, dia 23, a votação do relatório.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, gostaria de falar pela_minha experiência.
V. E~,s_n~QcaJcuJam a _importância da decisão
que estão tomando.
Participei de duas, Amin, da maior importância
e de grandes êxitos_: o impeachment do Presidente
e uma que cassou 10 Parlamentare_s~
Foi um trabalho magnífico. Reuniram-se provas
e mais provas. E hoje não sabemos onde estão, não
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sabemos o que aconteceu. Terminou a CPI e terminou tudo. Não houve mais nada. Isso, eu acho um
absurdo.
A tentativa que nós estamos fazendo aqui é de
grande importância. Vamos ouvir o Promotor, o Procurador-Geral e ver o que nós podemos fazer. Encerrada a CPI, encerrou o assunto?
Poderíamos, como diz o Senador Esperidiâo
Amin, pedir uma votação de Plenário. Mas não temos a entidade para acompanhar. Vamos tentar fazer isso. Pode até ser o caso de se estabelecer que
o Corregedor acompanhe. Alguma coisa, nós temos
de fazer. Não podemos simplesmente colocar na gaveta e deixar que termine tudo. É ridículo isso.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Antes
de V. Exª, havia pedido a palavra o nobre Senador
José Agripino.
Quero apenas, para preparar a conclusão da
reunião, submeter à Comissão um requerimento que
S. Exª, Senador Esperidião Amin, formulou durante
a sua intervenção. Trata-se do requerimento solicitando que cópia do relatório final seja dirigida, tão
logo entregue à Comissão, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ou seja, à Procuradoria-Geral da República, à Receita Federal, ao Banco Central e ao Tribunal de Contas da União, para permitir
que eles participem da conclusão dos trabalhos com
conhecimento da estrutura do relatório.
A sugestão do Relator era fazer um convite de
ofício, que estou pronto a fazer. Mas aproveito para
ouvir a opinião da Comissão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Desde já, determino à Secretaria.paraJ>reparar
os convites para a participação dos dirigentes desses órgãos à nossa reunião do dia 16, .determinação
esta que está sujeita à confirmação pelo Relator Roberto Aequião com relação à data- dia 16.
Senador Roberto Aequião, estou autori2:ando
que sejam expedidos os convites que V. Ex" sugeriu
com a condição de que V. Exª confirme a data díretamente para a Secretaria da Comissão.
O SR. RELA TOA (Roberto Aequião) - Quartafeira, dia 16, sem nenhuma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Se não
há mais dúvida, então, está autorizada a expedição
dos convites.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quero fazer dois. comentários finais. "Em
primeiro lugar, Q debate que acaba de ocorrer claramente _demonstra a qualidade d0 processo político
brasileiro.
O Senador Pedro Simon foi muito claro em dizerque J)articipot.u;te duas CP Is e que os resultados
foram exPostos e que não houve continuação.
Estamos aqui há quase meia hora discutindo,
não o relatório, que não foi apreciado, mas o que fazer para dar conseqüência prática ao relatório.
Creio que é contemporaneidade, atualidade
com o processo político no Brasil, que está cada vez
mais maduro, conseqüente e que consulta o interesse da opinião pública. Em última análise, estamos
pretendendo dar, com o roteiro sugerido pelo Senador Amin, uma boa resposta à opinião pública, não
só com a identificação dos culpados, com a entrega
de conclusões ao Ministério Público, mas também
com a elaboração de um roteiro de providências a
tomar no day after, depois de votado o relatório,
para que a opinião pública tome conhecimento de
que o Senado da República, com responsabilidade,
investigou fatos e procurou dar conseqüência efetiva
aos fatos investigados.
- Claro que estou manifestando opinião inteiramente favorável à ei<iboração desse roteiro e a sua
conseqüência prática.
Em segundo lugar, quero me solidarizar, mais
do que isso, quero_J:umpJimEO.ntar a_ Senadora Emília
Fernandes pela responsabilidade, pela dedicação e
pela discrição com que S. Exª se houve na relataria
dos cruzamentos telefõnicos, peça importantíssima
na montagem do relatório do Senador Roberto Requião - tenho certeza disso. E quero dizer que o que
o .Senador Esperidião Amin é a expressão da pura
verdade: S. Exª carregou o piano dessa tarefa. Assinei tranqüilamente o relatório, porque sabia que estava assinando o relatório preparado por uma pessoa que trabalhou com competência, com dignidade
e com seriedade. Com absoluta tranqüilidade, assinei o relatório que foi entregue, mas quero aqui, por
dever de justiça, dizer que o mérito é dos técnicos
que diuturnamente trabalharam sob a orientação da
S®ad_ora Emília Fernandes. E o mérito maior é de
S. Exª, que, repito, com responsabilidade, com dedicaçã,oe_com cjis.crição, produz_iuum bom trabalho. À
Senadora, portanto, os meus mais efusivos cumprimentos.
~~Q SB. ESE'ERIDIÃO AMIN -V. Exª me permite um aparte, nobre Senador José Agripino?
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O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com prazer, ouço

V. Exª
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pedi um aparte
para dizer que omiti, mas quero ainda assinalar que,
sem dúvida, a equipe de profissionais do Senado
dignifica o serviço público tantas vezes mal falado ou
incompreendido. A equipe de colaboradores, não
apenas nessa área, mas, de modo geral, do Senado
- assim com os colaboradores da CPI que vamos registrar oportunamente -, dignifica o serviço público.
A SR! EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente,
gostaria de agradecer as considerações feitas pelos
Senadores Esperidião Amin e João Agripino, integrantes da nossa Subcomissão. E quero também
afirmar que só conseguimos levar a cabo a responsabilidade que assumimos graças aos nossos assessores, ao pessoal do Prodasen, aos nossos assessores, muitas vezes, anonimamente trabalhando
com muito afinco e dedicação.
Este é o resultado de um trabalho coletivo que
esperamos, de alguma forma, sirva para contribuir
com o trabalho que o ilustre Relator deverá apresentar. Muito obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
tendo em vista que o relatório, segundo explicações
do Sr. Relator, deverá ter aproximadamente mais de
mil páginas, tendo em vista que a matéria deve ser lida
com tranqüilidade, calma, e toda atenção será pouca,
pediria a V. Exª, se for possível, como forma de requerimento, que seja poupado o Relator de ficar durante
1o ou 15 horas lendo o relatório para todos.
Sem dúvida, S. Exª terá oportunidade de fazer
e de usar da palavra todo o tempo necessário para
falar sobre o relatório, mas seria muito mais importante que efetivamente tivéssemos mais tempo para
ler do que para escutar mais de mil folhas que devem ser lidas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Gilberto Miranda, compreendo V. Exª e evidentemente era e é intenção da Presidência reunir-se com
o Relator para discutir com S. Exª qual será a melhor
forma prática, operacional, de apresentação do relatório. Entretanto, a minha opinião pessoal, que me
permito apresentar, apesar de estar na Presidência
dos trabalhos, é a de que a opinião pública brasileira
tem o direito de saber o que foi que fizemos, nós,
Senadores, durante este tempo, chamando a atenção dela para episódios que, se os esclarecemos,
precisamos dizer ao povo brasileiro que eles estão
esclarecidos.
Segundo, antes de encerrar a reunião, darei a
palavra a quem desejar. Apenas gostaria, sobre os

assuntos que acabaram de ser tratados, caso não
haja objeÇão do Plenári-o, de propor a seguinte conduta: já aceitei a sugestão do Senador Roberto Requião de formular o convite que vai ser feito, já determinei, como viram, as providências à Secretaria,
às autoridades já-relaCionadas antes para que assistam à entrega pelo Relator do seu relatório final à
Comissão.
Marco, portanto, desde já, confirmo, porque já
estava convocada para quarta-feira, dia 16, tomando-se como referência às 17 horas, ou logo após a
Ordem do Dia, se esta for além das 17 horas, a reunião para ouvirmos e recebermos o relatório do Relator Roberto Requião.
No. dia 22, . terça-feira da semana seguinte,
atendendo às sugestões que acabam de ser feitas,
se houver concordância da CP I, a Presidência pedirá a esses órgãos que designem representantes autorizados, que, depois de haverem recebido, conforme requereu o Senador Esperidião Amin, e a Comissão aprovou, com o adendo feito pelo nosso Relator,
que terão recebido cópia do relatório final. Agora,
· como represe-ntantes do povo brasileiro, diante de
havermos deslindado uma série de comportamentos,
alguns dos quais delituosos, diante disto, temos o direito, como autoridades neste País e representantes
do povo brasileiro, de pedir a esses órgãos que nos
diga e ao povo brasileiro que providência eles irão
tomar, pois o respeito a esta Instituição, por parte do
povo brasileiro, depende de que agora a sociedade
saiba exatamente até onde vai a nossa responsabilidade e o nosso dever.
Se o Senado Federal cumprir a sua tarefa de
elucidar aquilo que a CPI deveria fazer, o nosso dever estará cumprido. Mas, como a sociedade parece
estar exausta de ver tantas vezes se falar nessas
coisas e não ver acontecerem as conseqüências
materiais para aqueles que praticaram isso.
A sugestão que foi feita por V. Exª e que está
Comissão parece-que vai
-pemiitir cl.lmprir é a de
que se diga claramente ao povo brasileiro que, após
o encerramento do nosso trabalho, a sociedade, pe-losoúfros-instri.Jmelntosde-que dispõe, valdar-pros~
seguimento para que a sociedade veja que cada um
cumpriu o dever que tinha neste momento.
Então, no dia 22, às 17 horas, convoco, desde
já, reunião desta Comissão. E desde já convido representantes autorizados desses órgãos para que estejam presentes e nos digam, depois de haverem re- cebido o -relatoiioe terem passado. uma semana
como ele, nos digam - e por nosso intermédio ao
povo brasileiro - o que vão fazer.

-me

---------------------------
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E no dia 23 iniciaremos o processo de votação,
que p()derá ser encerrado naquela ocasião. Se ~n
cerrado, estarão encerrados os trabalhos desta CP I,
que se esgotarão no dia 25, quando se encerra a
convocação extraordinária.
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
trata-se de um relatório de mil páginas - como disse
o Sr. Relator. Quem ouvi-lo só a partir do meio ou da
terça parte ou da quarta não vai entender o passado
ou o futuro.
Então, a idéia é que o Relator, de posse do relatório, vá aos pontos que ele considere os mais importantes e os leia todos.
A minha idéia é que a Nação brasileira saiba o
que, depois de sete meses de trabalho, aqui fizemos. O relatório geral será publicado. A leitura poderia ser um resumo. Mas, em nenhum momento, houve a idéia de que a sociedade não o conhecesse,
como foi comentado. A idéia foi de poupar o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ger.:>ldr M·<lo) - Como
assinalei ao comentar a proposta o~ '1. Exª, tenho
certeza de que esta Comissão entendeu perfeitamente as intenções de V. Exi!.
O SR. PEDRO SIMON - S. Exª não vai ter capacidade vocal de ler as mil páginas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nós o
ajudaremos.
O SR. PEDRO SIMON - Mas aqui haverá mais
pessoas à disposição. Se S. Exi! cansar, passa-se
para outro.
0- SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 19h35min.)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E
CIDADANIA COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÕMICOS COMISSÃO DE SERVIÇOS
DE INFRA-ESTRUTURA
--

Reunião das Comissões de Constituição
Justiça e cidadania, assuntos económicos e serviços de infra-estrutura, da s~ Sessão Legislativa
Extraordinária da 5()! Legislatura, realizada conjuntamente em 08 de julho de 1997, às dez horas
e vinte minutos.
Às dez horas e vinte minutos do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e sete, na sala número três da Ala Alexandre Costa do Senado Federal, sob a presidência do Senhor Senador Bernardo
Cabral com a presença dos Senhores Senadores
Guilherme Palmeira, Francelina Pereira, Jefferson
Peres, Valmir Campelo, José Eduardo Outra, Beni
s~

Veras, Josaphat Marinho, Romeu Tt -.a, José Inácio
__ _fªrreira, Freitas Neto, Fernando Bezerra, Hugo Napoleão, Elcio Alvares, José Fogaça. :::pitácio Cafeteira, Sérgio Machado, Esperidião Amin, Gérson Camata, Regina Assumpção, Eduardo Suplicy, Bello
Parga, Waldeck Omelas, Leomar Quintanilha, Mauro
Miranda, Gilvan Borges, Ney Suassuna, Roberto
Freire, Romer_o Ju_cá, Emandes Amorim, Lauro Campos, Osmar Dias, Coutinho Jorge, Carlos Wílson, Júlio Campos, Antonio Carlos Valadares, Joel de Hol_lan!1a. Jo_sé_Agripino, T eotônio Vilela Filho, Jonas Pinheiro, LeiiY Dias, Otoniel Machado, Renan Calheiros, José Bianco, José Roberto Arruda e José Serra.
reúnem-se as Cqmjssões de Constituição Justiça e
Cidadania, Assuntos Ecor.ômicos e de Serviços de
Infra-estrutura, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei da Câmara n 2 24/97 que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional n2 08/97. Tendo como relatores os Senadores José Inácio Ferreira- CCJ, Fernando Bezerra
- CAE e Hugo NaPoleão - Cl; que apresentaram pareceres favoráveis ao Projeto. Foram apresentadas
Emendas 01 a 05, pelo Senador IJosaphat Marinho;
06 a 27, pelo Senador José Eduardo Outra; 28 a 44,
50,51 e52, pelo Senador Eduardo Suplicy; 45 a 49,
pelo Senador Antonio Carlos Valadares. As Emendas
01 a 52 receberam pareceres contrários dos relatores.
As Comissões, uma a uma, aprovam os pareceres de
seus respectivos relatores, ressalvados os destaques.
Votam vencidos os Senadores José Eduardo Outra,
Eduardo Suplicy e Lauro Campos. Abstem-se de votar
o Senador Josaphat Marinho. Após destacadas, são
rejeitadas, nas três Comissões as Emendas n2 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48,
50, 51 e 52. Votam vencidos os Senadores José
Eduardo Outra, Eduardo Suplicy e Josaphat Marinho.
Segue a integra dos acompanhamentos taquigráficos.
-Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às
quatorze horas e trinta minutos, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes a presente Ata que, lida e aprovada, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
Senador Bernardo Cabral - Presidente (Art.
113 do RISF)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Está
aberta a 3~ reunião da 5! Sessão Legislativa convoca_da_emreunião extraordinária. Na pauta, Projeto de
Lei da Câmara não-terminativo, que dispõe sobre a
organização do serviço de telecomunicações, criação e funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos funcionais.
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Sobre a mesa, ainda h< ~,· . '( :,-.;reg•:c:s. ·.. ,:;.
21 emendas de autoria do Se .,.,.dor José Edua;·do
Outra que se juntam às 5 apresentadas pelo eminente Senador Josaphat Marinho.
As emendas foram apresentadas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e esta
reunião é conjunta com a da Comissão de Assuntos
Económicos e Serviço de Infra-estrutura_
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat
Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Parece que
ainda não temos quorum para deliberar, já que são
3 comissões reunidas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Só
para discutir por enquanto. Se não houver número
não deliberaremos. Vamos discutir as emendas e se
houver número...
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não é bem certo, mas é a habilidade de V. Ex! que conduz assim.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácío Ferreira, para discutir as emendas apresentadas.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão
pela ordem.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
entrei em contato com a Assessoria e até às 23 ho-·
ras não havido sido apresentada emenda nenhuma.
Hoje, ao chegar nesta Comissão, fui infonnado que
há 26 emendas apresentadas. Claro que melhor dirá
o Senador José lgnácio Ferreira, mas quero dizer a
V. Ex~ que ainda não há cópias das mesmas. Acredito que, doravante, deveríamos estabelecer um prazo para apresentação e entrega das emendas perante a Comissão. Essa é a observação que gostaria
de deixàr. Há emendas do Senador Josaphat Marinho perante a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e não mais...
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência já contraditou infonnando que até o final
da discussão poderão ser apresentadas emendas. A
Presidência teve o cuidado de contraditá-las para a
celeridade dos nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente e Srs. Relatores das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos Económicos e
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htra-ec'':.·'·'. :·'.' Srs. Senadores integrantes das 3
Comissões ayui reunidas, S~s Senadoras, estou
também surpreso, mesmo não sendo inesperado,
porque a disposição regimental orienta no sentido de
que até o final das discussões as emendas possam
ser apresentadas, mas o fato é que recebi só agora
21 emendas de autoria do Senador José Eduardo
Outra.
Com a nuance de que ontem, por volta de
19h30min, chegaram às minhas mãos 5 emendas de
autoria do Senador Josaphat Marinho. Evidentemente coloco, perante V. Exª e o Plenário, a seguinte
questão: seria o caso de se emitir um parecer sobre
as 5 emendas apresentadas, já que teria condições
de fazê-lo, ou iniciaríamos a discussão sobre o projeto como um todo e faríamos o parecer sobre as
emendas todas em ocasião subseqüente?
Parece-me, e vou me manifestar neste sentido,
que o ideal seria realmente que se fizesse o parecer
sobre cada uma das 26 emendas propostas. De
qualquer modo, deixo à consideração do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, o Regimento da Casa prevê todas essas situações, e que as emendas podem ser apresentadas até o fim da discussão. A discussão ainda não
tenninou, o que significa que poderão ainda ser
apresentadas emendas a esta matéria.
Os Sr. Relatores estão colocando, com razão,
que não tiveram tempo para analisar essas emendas, mas o Regimento também prevê essa situação.
Os relatores podem pedir um prazo de 24 horas para
emitir parecer sobre as emendas - o Regimento da
Casa mostra como contornar essa dificuldade dos
relatores que é perfeitamente natural.
O SR_ J.OSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, se V. Exi' me pennite, há o fato também de
que os eminentes Srs. Senadores Hugo Napoleão e
Eemaodo Bezerra desconhecem o teor das cinco
emendas que chegaram ontem ao meu conhecimento, às 19h30min. De maneira que existe também
esse fato. Dessas cinco, só eu tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência quer fazer o seguinte esclarecimento.
No entendimento da Presidência, as emendas foram
apresentadas junto à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, cujo Relator é o eminente Senador José lgnácio Ferreira a quem caberá dar o
seu parecer e trocar idéias com os seus companheiros relatores, já que não foi apresentado nem junto à
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Comissão de Assuntos Econômico:o e> nem junto à
Comissão de Intra-Estruturá. Se E. i:.·:' ,·.;eessitar de
prazo, trocará idéias com os seus demais colegas e,
se esse prazo for requerido por 24 horas, o Plenário
se manifestará.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Nobre Senador Hugo Napoleão, S. Exª está examinando.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra, pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, eu quero apenas informar que, coincidentemente, como sou membro das três Comissões estou
apresentando as emendas às três. Eu entreguei ao
primeiro Secretário quando aqui cheguei, que toCo
..Secretário da Comissão de Assuntos Econômicos.
Mas, na condição de membro das !rf!s condições, eu
apresentei emenda às três Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Está
feito o esclarecimento. As emendas de V. Exi!, então, são apresentadas às três Comissões.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Bezerra.
Peço atenção para o nobre Senador Fernando
Bezerra que, além de Relator, está funcionando
como o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. FERNANDO BEZERRA- Sr. Presidente, é apenas para comunicar que eu recebi, ontem,
as emendas que foram apresentadas pelo nobre Senador Josaphat Marinho. As outras emendas eu,
como os demais Relatores, recebi agora pela manhã, ao chegar aqui a este plenário.
O SR. .PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao eminente Relator José lgnácio
Ferie ira.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
com a permissão do nobre Relator, eu peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
quero informar que estou assinando algumas emendas que, dentro de instantes, serão encaminhadas à
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência encarece que V. E;xi! as faça chegar-

-até o encerramento da discussão, V. Exª poderá
apresentar o número de emendas que desejar.
Concedo a palavra ao eminente Relator, Sena-dor José_lgn<!ci() fem~i@.
-.
O SR. RELATOR (José lgnácio Ferreira)- Sr.
Presidente, diante desse fato, quer dizer, das emendas que, realmente, já passam de 26, eu pediria a V.
E;xi! que, consultado o Plenário, permitisse que não
fosse agora oferecido parecer sobre emenda alguma
e nós prosseguíssemos com a discussão, a fim de
que agilizássemos o processo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Concepo a palavra ao eminente Senador: Hugo Napoleão:0 SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, eu
iria propor que nós, os relatores, nos reuníssemos
pelo menos por uns 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
eminente Senador Elcio Alvares faz uma declaração .
S. Exi! tem a palavra.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente e
eminentes colegas da Comissão, quero comunicar
que eu estou requerendo urgência da matéria hoje
_já. Então, seria interessante que, dentro do contesto
do esforço da Comissão, que nós, inclusive, iniciássemos o debate e exame do _parec_?_r e, evidentemente, ressalvadas as emendas que seguiriam o
processo regimental. Então, quero deixar claro para
não parecer que a liderança do Governo fez a coisa
ao arrepio do esquecimento da Comissão.
-O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácío Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, então proponho que se inicie realmente a discussão do parecer, ressalvadas as emendas, cujo
pa_r_eçe_( sobre .elas virá subseqüentemente.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Senador José lgnácio, por gentileza, V. Exª afirmou que,
juntamente com o Senador Geraldo Mello, fizeram
apreciação das cinco emendas, elas já não podem
discutidas de imediato...
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Elas po·
dem ser discutidas, mas vamos elastecer essa dis
cussão quando pudermos fazê-la de uma vez sé
com todas as emenc:lal>. _in_çi!Jsive, com as do err
nente Senador Eduardo Suplicy. Por isso, deix?
mos as emendas, discutiríamos o parecer
pendentemente das emendas e votaríamos ...
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O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Jefferson Péres com a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
mas há que se encerrar a discussão do parecer, a
fim de daí um prazo de encerramento das emendas
também, do contrário nunca acaba.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
ponto nodal é exatamente esse que eu estava falando ao Senador Hugo Napoleão. Há que ter um término da discussão para que haja o término das emendas, porque senão isso começará a ser prorrogado ad aeternum.
O SR .. HUGO NAPOLEÃO - Acato, Sr. Presidente.
O S~ .• PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª acata a orientação?
Então passo a palavra ao eminente Senador
José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -Sr. Presidente, Srs. Presidentes das demais Comissões de
Infra-Estrutura e Economia, Srs. Senadores que integra~ as três comissões, Srªs Senadoras, trata-se
de um projeto, e nós já dissemos isso no nosso relatório, um relatório alentado de 40 páginas, e também
foi dito pelos eminentes Senadores Hugo Napoleão
e Fernando Bezerra que é um projeto que visa atender a um novo cenário de telecomunicações, um cenário competitivo. O que é hoje a telecomunicaÇão
brasileira? Com todo o avanço que ela produziu,
com toda a sua influência na interligação do território
brasileiro, quer dizer, com toda a modernidade que
procurou acompanhar, ainda ficou muito defasada
em relação a todos os avanços que existiram até recentemente e vão continuar existindo. Nós temos um
sistema fechado, concentrado, monopolístico~ nas
mãos do Estado em que, na verdade, temos uma
holding, a Telebrás, a Embraiei e 27 empresas operadoras; basicamente esse é o sistema Telebrás.
Pois bem, o que pretendemos é modificar esse cenário concentrador, monopolístico· e criar um novo
para as ielecomunicações brasileiras. Um cenário de
competição, de risco, em que se estimule a competição e que,' num tempo mais avançado, será permitido a competição não só na horizontal mas na vertical. Isso está previsto na lei. Há avanços muito imJortantes nessa lei, que propõe uma organização
Jos serviços da telecomunicações, uma nova organiação, a criação de um órgão regulador, dispõe so" outros aspectos institucionais e tem pontos inodores muito importantes.
Um dos mais importantes, é a criação de uma
Agência Nacional de Telecomunicações. Essa agên-
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cia se destinaria, o objetivo inicial, a ter um perfil de
uma agência pública que não fosse nem exatamente
estatal e nem privada e pudesse, realmente, cumprir
um papel novo como órgão de--regulação das telecomunicações no Brasil.
Quer dizer, hoje, com a abertura que se faz e
com o processo de desestatização, nós temos que
ter as agências regulatórias nas ferrovias, nas rodovias, na energia elétrica, no petróleo e nas telecomunicações, eagêll(;ia_S fort~~ nurnavi~ã2 de JJrl1 sjstemã riovo em que-o Estado deixà de ser como é hoje,
deixa de ser poder concedente, poder regulador, fiscalizador, acionista majoritário e ainda operador.
Nós vamos mudar isso, invertendo, verticalizando o
que hoje é horizontalizado e passando a ter o Estado como poder i::Orfcedente, poder regulador, fiscalizador e abrindo a operação à competição na área
privada.
Concedo o aparte ao eminente Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador
José lgnácio, acho que V. Exª está focalizando o
que considero o aspecto mais importante, já disse
isso na reunião anterior. V. Exª tem a experiência da
Telebrás. Eu tenho a minha experiência cerno exservidor, pois fui do sistema durante 15 anos. Penso
que essa evoliiçã<f que V. Exª agora focalizava, ou
seja,ae o Estado deixar de ser o auto-suficiente,
gestor, fiscalizador, controlador, monitor, provedor
que é, para ser o Estado - no sentido de administração pública, e não de administraÇão estatal como temos hoje - participante da regulação. Trata-se de é
um processo, acima de tudo, cultural. Não vamos resolver este assunto nem com um projeto de lei e
nem com uma experiência c!e seis meses.
Por isso, gostaria de pedir a atenção do Senador Elcio Alvares, que é o Líder do Governo, para fazer a única colocação que considero - das que eu
teria a fazer e já fiz - não solucionável na aprovação
deste projeto. A forma de destituição dos membros
integrantes da agência é imperfeita, porque ela se
esgota no âmbito do Executivo. Nos arts. 23 e 26
-esta mantido ovfncuio depatemidade, de monitoramento, de poder demitir - nomeia-se e demite-se,
prende-se e solta-se -, ou seja, aquele velho conceito de administração pública de poder, pela forma de
destituição.
Acho que o projeto tem outro sentido, sentido
econômico. O Gc>Verno tem pressa, compreendo
isso. Concordaria, sinceramente, em aprovar dessa
forma. Mas, vamo~assumír um cqmpromisso de rever essa forma de destituição. As pessoas que vâc
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gerir- esse é o sistema novo, que é a agência - não
podem ser demissíveis, como está posto, por processo disciplinar instaurado pelo Ministro, com comissão processante designada pelo Ministro e solução definitiva do Presidente da República. Isso não
está certo.
Na pior das hipóteses, a demissão tem que ser
submetida ao Senado. Bastaria isso, o Senado ratificaria ou não. Pelo menos, criaria aquela censura pública que, não existindo organizações não-governamentais solidamente estabelecidas - não temos isso
ainda, não adianta dizer que o Conselho dos Usuários é que vai fiscalizar isso, porque nem sabemos
como é que vai se organizar -, não tenho dúvida de
que o nó górdio dessa equação é a agência, e vamos aperfeiçoar o seu funcionamento ao longo -ao
tempo.
Agora, salta aos olhos, pelo menos a meu ver,
que a forma de destituição compromete, no nascedouro, a criação da agência.
Esse é o aparte que ofereço, porque creio que
há uma forma política de se chegar a um acordo sobre essa questão.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço
a V. E~. eminente Senador Esperidião Amin. Tenho
um ponto de vista a respeito disso. É evidente que
eu estaria inteiramente a favor-de qualquer coisa
que fortalecesse a presença -do Senado numa decisão tão importante como essa, que é a destituição
de alguém, do membro do Conselho Diretor do órgão regulador da área mais importante de infra-estrutura·deste País.
Mas vou colocar-lhe por que penso diferentemente. Penso diferentemente porque, lá na outra
ponta, o membro do Conselho Diretor não é demissível ad nutum. Não é uma demissão ao alvedrio da
autoridade administrativa e que, portanto, seria uma
demissão com características politicas, por não pre·
cisar dizer por que se está demitindo.
No caso específico, aqui, só há a possibilidade
de demissão, só há possibilidade de perderem o
mandato, os membros do Conselho Diretor, em virtu·
de de renúncia, decisão judicial transitada em julga·
do ou processo administrativo disciplinar. Esquece·
ram de colocar por morte. Não vou fazer emend_a
nesse sentido porque é óbvio. Mas, de qualque1
modo, renúncia, decisão judicial transitada em julgado e processo administrativo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador, só falei
do processo. Não falei dos outros.
O SR. JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA - Pois é. A
questão do processo administrativo ao qual V. E~

se refere é um processo em que se dá ampla defesa
a alguém que tem um mandato com solidez absoluta
e_só pode sair dali nessa condição. Por que eu iria
trazer ao Senado uma situação dessas para ser examinada, em que haveria, digamos, um ato de improbidade que está sElndo apurado com ampla defesa,
com condições de o investigado recorrer ao Poder
Judiciário, socorrer-se dele para impedir um afasta. mento inju!>to? Por que eu iria_c_olocar o Senado nessa condição de poder judicante? Quer dizer, para
analisar situações. ou_até Investigatório. Não.
- O SR. ESPERIDJÃO AMIN -É um judicante.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Investigatório também. O Senado não tem esse papel.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador José lgnácio, só falei em ratificação; não falei em judicante.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - A
palavra está com V. Exª, Senador José lgnácio.
O SR. JOSE táf'IAÇIQEERREIRA - Mas veja
V. E~. no momento em que a figura que está no
Conselho de Administração, com toda a solidez do
seu mandato, só pode sàir dali por um processo administrativo em que se lhe dê ampla condição de defesa. Se ele pode ir ao Poder Judiciário - porque
ninguém, por força do art. 52, está proibido de levar
ao Judiciário qualquer ato que viole seus interesses , por que razão eu iriªcolocaro Se_n<J.clo_aí? Então,
por -essa razao, entendo - e aí não houve qualquer
equívoco - e sustento ·que o Senado não deva entrar nisso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. E~ me permite?
O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA- A audiência do Senado seria cabível se tivéssemos uma demissão ad nutum, ao alvedrio de um capricho, ao alvedrio da autoridade !l-J:Irninistrativ<!. Aí, sim, o Senado poderia se[Qwi.do ~-e~~essa circunstância, eu
estaria a favor.
Y. Exª, Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador José
lgnácio, V. Exª deve, com certeza, conhecedor que é
do assunto, ter examinado a questão em profundidade. Das agências que existem hoje ou das instituições que compõem a organização administrativa do
Poder Executivo, tenho impressão de que a que
mais se assemelharia a essa seria o CADE, cujos integrantes têm mandato, são aprovados pelo Senado. Pergunto: no caso do CADE, há essa previsão
de demissão, mesmo no curso do mandato, quando
instaurado inquérito administrativo exclusivamente
na órbita do Poder Executivo?
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Não, Senador Lúcio, porque eles têm ampla defesa no âmbito administrativo e podem recorrer ao Judiciário. Não
vejo razão para o Senado se meter numa quizila
dessa natureza.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Mas a minha
pergunta, Senador, não é essa. E faço essa pergunta porque realmente não tenho conhecimento, mas
me ocorreu fazer a comparação. Há, no caso do
CADE, na lei que o instituiu, a previsão de um inquérito administrativo no âmbito do Poder•..
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Mas é
claro.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Mas há isso na
lei?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - É claro,
porque só se pode demitir nessas circunstâncias.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Mas no caso há
mandato, Senador José lgnácio. Não é a demissão
de um servidor simplesmente.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Mas vivemos numa sociedade da lei e não dos homens. Há
normas que regram as ações dos homens, e os homens, quando as violam, tendo o mandato que tiverem, podem sair dele. Então, isso é absolutamente
condição para se retirar alguém que tenha mandato.
Por isso, penso que o Senado não deve integrar
essa relação. Quer dizer, o Senado ser ouvido sobre
se demite ou não alguém, por exemplo, acusado de
um ato de improbidade. Então, não vejo por que trazer o Senado para isso.
V. Exª tem o aparte, Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Nobre Senador, eu queria fazer uma sugestão. Concordo plenamente com o ponto de vista de V. Exª. Creio que, na
regulamentação, poderia ser indicado um membro
que representasse o Senado na Comissão que apura o ato disciplinar; seria uma forma de o Senado es;ar presente. É uma sugestão que visa a contornar a
questão.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Eu não
tenho poderes de Presidente e não posso assumir
esse compromisso. Sou Relator na Comissão. de
Constituição, Justiça e Cidadania. Mas, eminente
Senador Fernando Bezerra, temo colocar o Senado
num esquema de natureza administrativa em que
haja um processo para apurar alguma anormalidede
que possa produzir o afastamento de um Conseli leiro. Eu tenho essa preocupação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Note V. Exª,
nobre Senador, que será apenas um papel de fiscali-

zação, perfeitamente condizente com as atribuições
do Senado na Constituição.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Conside- rei respeitável, como sempre, a manifestação do
eminente Senador Fernando Bezerra. É um assunto
que pode ser cogitado no curso das discussões,
para efeito de ser inserido no regulamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA- Pois não.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concordo inteiramente com V. Exª. No caso de um cargo dessa importância, no caso de instaurar-se um inquérito para
apurar um fato grave cometido por esse diretor, evidentemente, toda a imprensa vai acompanhar com a
máxima atenção. Será assunto de amplo conhecimento. o Senado terá acesso evidentemente. É impossível, num caso desses, o . Executivo, sigilosamente, perseguir e destituir arbitrariamente. Essa hipótese, a meu ver, é impossível de acontecer.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Pois
bem, Sr.. Presidente, está mantido esse entendimento resuHante da sugestão sempre luminosa do eminente Senador Fernando Bezerra, com as luzes que
tem e o apoio com que conta da sua assessoria
Esse é um assunto de que o Executivo pode e deve
cogitar, até com o apoio do eminente Senador Josaphat Marinho.
-A criação dessa agência é muito importante.
Ela será o coração do novo cenário competitivo da
telecomunicação brasileira. Não é possível desestatizar-se, privatizar-se e criar-se um ambiente competitivo ser'n a existência de órgãos reguladores. E
esse órgão regulador é da maior importância mesmo
em relação às outras agências que estão sendo criadas nas áreas da energia, do petróleo, dos transportes, das ferrovias.
Essa agência é seguramente hegemônica em relação às demais. Por quê? Porque ela tem ingerência
nos demais serviços de infra"9§!rutura do_ País.
- - Por exemi)io:
dispositivo nesse Projeto
de Lei que permite à Anatei determinar preços para
_postes que são utilizados nas empresas de energia
elétrica, algumas das quais já foram privatizadas.
Hoje cobram preços mínimos de estatal para estatal.
Mas, com a privatização, vão querer cobrar o que
_quiserem.
-Pois bem, coloca o OPGW - o cabo de fibra
óptica, no poste, que passa de vinte centavos para
um dólar. E quem vai ingerir? A Anatei. Há um dispositivo que prevê que essa agência é chamada a
decidir sobre um assunto de energia elétrica.

há-um
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Os preços dos cabos de fibras óticas que passarem nos leitos das ferrovias, nos postes das ferrovias, no interior dos oleodutos, serão decididos pela
Anatei.
A ingerência dessa agência sobre as demais
mostra uma certa hegemonia. É, seguramente, no
tabuleiro administrativo do País, nesse novo cenário,
a agência mais importante.
É também a agência que vai produzir a maior
transparência, porque ela se preparou para isso. A
agência tem um Conselho Diretor, um Conselho Deliberativo, um ombudsman, uma procuradoria e
uma inovação na administração brasileira: a-biblioteca. O nome é singelo: biblioteca. Para que essa biblioteca no interior dessa agência? Para assegurar a
maior transparência possível, ou seja, todo mundo
que quiser vai à biblioteca, pede e obtém xerox dos
documentos que quiser, com exceção daqueles
comprometedores, de segredos industriais, segredos
'de serviços. Nesse caso, a Anatei vai decidir.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência pede silêncio.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Então, a
biblioteca, que é um órgão da agência, permite a
maior transparência.
Hoje, se alguém quiser ir à Telebrasília e pedir
um contrato daquela empresa com a Ericsson para
ampliar a planta de Brasília, sabe o que vai acontecer? Não vai recebê-la. Perguntarão: "Por que você
quer isso? Para quê?' Não há possibilidade de se
entregar isso.
Com a Anatei e com a biblioteca, veremos depositados ali todos os contratos e tudo ficará absolutamente aberto à luz de todo mundo que tem interesse; sem exigências maiores além do pagamento, naturalmente, daqueles custos de extração de peças.
É, portanto, algo muito importante. Por que
essa Anatei não foi mais autónoma do que é - quero
prestar homenagem ao Ministro Sérgio Motta, porque me convenci, pessoalmente, de tanto que refleti
sobre esse texto, de que ele estava absolutamente
interessado e empenhado em fazer com que essa
agência fosse a mais autónoma possível? Pode parecer paradoxal para alguém que tem um ministério
e que, de repente, vai perder todo o poder. Na verdade, era isso o que estava acontecendo.
O que se pretendeu foi mudar o cenário, como
vai ser mudado. A União é poder concedente, acionista majoritário, poder regulador, poder fiscalizador
e operador.
Então, modificava-se, colocava-se os operadores privados, ficava a União com o poder conceden-
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te, com o poder de outorga e, aqui, ao lado, abrir-seia um caixotinho onde se teria uma agência absolu·
lamente independente, com toda autonomia possível, para que pudesse desempenhar o seu papel
não como estatal, como infelizm·ente teve de ser,
nem como empresa privada, mas como empresa pública. E isso ocorreria na estrutura que se desejava:
teríamos um caixotinho que seria a Anatei, com a
presença dos entes públicos, dós entes privados,
dos usuários, o que serviria para a regulação ser feita por uma agência com muito mais autonomia.
O que é que aconteceu? A Constituição brasi·leira que fizemos, cujo Relator, com_ tanto brilho, foi o
Senador Bernardo Cabral, não previu, por razões
que não devem culpar a quem quer que seja, a figura do público; previu o privado e o estatal.
Então, não temos condições de criar uma
agência que esbarre em disposições constitucionais.
Existiam imposições constitucionais que vedavam o
surgimento de uma agência.
A Anatei, portanto, teve que ser o máximo que
pôde, ou seja, uma autarquia especial com absoluta
independência, com verbas próprias e com todas as
condições para desempenhar, no limite constitucional permitido, os seus deveres de regulação de um
ambiente competitivo. É uma figura até fortemente
socialdemocrata, em que temos o mercado competindo, os riscos existindo, a busca de resultados,
mas não temos aquela figura do mercado absolutamente incontrolado. Temos um mercado socialmente
·controlado, a presença da Anatei é extremamente
importante. Esse é o órgão mais forte, mais importante, mais decisivo para a mudança desse cenário
das telecomunicações brasileiras.
A criação de um novo cenário de universalização de serviços públicos não houve em lugar nenhum com essa ênfase que se colocou aqui. Foram
criadas todas as condições para que a universalização deixasse de ser apenas uma palavra. Universalização é fazer chegar a telecomunicação para todos
neste País. Esse é um objetivo que poderia ser tido
como utópico, mas, pela primeira vez, colocou-se
este nome em uma lei: universalização; com o objetivo claro de torná-lo, a cada dia, mais concreto. Pois
bem, fortalece o papel regulador do Estado na medida em que também elimina o seu papel de empresário; induz oportunidades de investimentos em ambientes competitivos.
Tenho dito ao pessoal da Telebrás que, realmente, ao contrário dos temores, eles verão que isso
vai gerar um boom na telecomunicação brasileira!
Isso vai explodir em novas oportunidades; e encon-
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tram-se na Telebrás- é bu11• quE' se 3Xane 1sso no
serviço público - os quadrc5 ma: qualificados produzidos pelo serviço público brasileiro, o que se
constata na diplomacia, na área financeira e nas telecomunicações. Nas telecomunicações estão quadros do maior valor.
Alguém rrie perguntou: "Se são tão qualificados
assim, por que não deixamos que a Telebrás continue?" Não continua não é só porque o Estado entrou em colapso e não tem possibilidade de investir,
mas porque o Estado não pode, com o peso das
suas estruturas, enfrentar a velocidade das transformações científicas e tecnológicas que esse momento detenmina. Isso é impressionante!
Temos,inclusive que fazer uma lei- e fizemos
- que tenha plasticidade suficiente para durar 15
anos, para durar 20 anos, porque esse texto penmite
que se façam as adequações necessárias ao advento de novas tecnologias ainda hoje sequer previstas,
sequer imaginadas.
Outro aspecto importante: essa lei explicita
uma preocupação social, cria condições para que o
desenvolvimento do setor seja harmónico com as
metas de desenvolvimento social do País. Quer dizer, essa lei cria inclusive direitos dos usuários, pela
primeira vez no Brasil; e cria condições, porque estará presente o Estado brasileiro através do plano de
outorgas, do plano de universalização, ou seja, vamos ter condições para monitorar o desenvolvimento
das telecomunicações no País.
Dispõe, pela primeira vez, os direitos do usuário e os deveres do poder do público; combate a cartelização do: setor; abre o~etor,_§!s!_ªqeiE:)çe_nd_o_con
dições de transparência, inclusive naquela questão
da biblioteca que mostrei há pouco; divide o s.erviço
de telecomunicações em públicos e privados, permitindo flexibÍiizações nessa classificação.
É tão importante que o advento de novas tecnologias não vai reduzir a longevidade da lei, não vai
levá-la para a obsolescência. Por quê? Porque há .
dispositivos que penmitem que se mude aquilo que é
privado para público com facilidade. Portanto, o serviço que hoje é privado amanhã será público.
Ontem mesmo tínhamos a questão da telefonia
celular, que era um serviço público restrito e, de repente, com toda essa implementação dos serviços
novos, na área do celular, tomou-se um serviço público da maior relevância.
Portanto, não temos nessa lei nada que fossilize o ambiente novo, que faça gerar a necessidade
de uma nova lei. Essa nova lei Já dispõe sobre isso.
Determina que toda concessão, penmissão ou autori-
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zação seja sempre a título oneroso. Nada mais neste País vai ser a título gratuito. Nada! Autorização,
concessão, permissão, nem a título gratuito, nem a
precinho de banana. Tudo neste País será objeto de
outorga e autorização. Não teremos aviltamento de
nada. Teremos, pela concessão, pela penmissão ou
autorizaçãQ._sempre a títuló oneroso, o pagamento
daquilo que pareça justo à Anatei, com a fiscalização
do País todo.
Cria o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Isso é importantíssimo. Cria o Fundo
para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - importantíssimo -, preservando o CPqD,
nosso centro de pesquisas, objeto de tanto orgulho,
que criou o trópico, que desenvolveu a fibra óptica.
Estabelece a existência de um plano geral de
outorgas. É evidente. Esse plano geral de outorgas
precede a tudo. É preciso definir onde fica o quê,
para que não haja uma competição predatória.
Estabelece também um plano geral de metas
com vistas à universalização. E aí o direito mais importante que vejo nisso aqui: o direito da interconexão, um avanço importantíssimo nessa lei. Vamos
criar no País uma grande planta compartilhada, em
que ninguém que tenha um serviço instalado de telecomunicações poderá se negar à interconexão de
outro.Jmagine uma Telesp hoje; ela será privatizada
amanhã e teremos uma segunda Telesp logo em seguida, porque também não haverá privatizações sem
a previsão de, imediata e quase concomitante, surgimento de uma outra que vai competir com aquela
que foi privatizada. Aquela que foi privatizada, com
toda estrutura instalada, com tudo pronto, não tem o
direito de negar interconexão. A Anatei, chamada,
entra na controvérsia e detenmina a interconexão. O
direito à interconexão é um fator dos mais importantes para que esse sistema funcione como uma grande planta compartilhada neste País. Para exemplificar, cito um setor que nunca conseguiu interconexão. Há uma ferrovia que segue de Vitória até Belo
Horizonte - são 660 quilómetros -, e outra, que segue de Belo Horizonte até Brasília, com mais 1,2 mil
quilómetros. São quase 2 mil quilómetros de Brasília
até a porta oceânica do Espírito Santo. Nunca conseguimos interconexão entre a Rede Ferroviária Federal antiga e a Vale do Rio Doce. Elas nunca se entenderam nem quando Osires Silva foi Ministro da
Infra-Estrutura; ele dizia que tudo ia ficar no seu seter e não haveria problema. Houve problema, porque
ele não conseguiu, apesar do seu empenho, válido,
que a Vale do Rio Doce se entendesse com a Rede
Ferroviária Federal. Não havendo interconexão,
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mesmo privatizada a Vale, como foi, mesmo privatizada a Rede Ferroviária Federal, como foi, no máximo poderemos produzir duas ilhas de excelência
sem que elas se interconectem.
De maneira que esse direito de interconexão
foi importantíssimo, talvez um dos melhores. E outro,
de que já falei aqui: o direito de uso de postes, dutos, condutos, de prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, como energia elétrica, petróleo, ferrovia; tudo
isso fica no âmbito da Anatei, que vai ter ingerência
sobre esses outros setores. Preserva o CPqD, motivo de orgulho de todos nós.
E finalmente, Sr. Presidente, concluindo, algo
importante é a preservação, o fato de que o modelo
de reestruturação e privatização será submetido à
consulta pública. Não poderíamos engessar isso e
dizer qual é esse modelo, mas estamos criando todas as condições na lei para que esse modelo seja
precedido de um amplo debate, de uma consulta pública, que, afinal, antecede a tudo isso.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações
maiores que eu gostaria de fazer, convencido de que
este projeto de lei é seguramente uma das peças
melhores e mais influentes na economia deste País,
pelos efeitos induzidos que ele vai produzir, pela
criação de um cenário novo de competição com as
empresas que vão ser privatizadas, as outras que virão; um cenário novo, amplo, com interconexão determinada pela lei para, afinal, produzir o avanço das
telecomunicações que o País necessita, na medida
em que há uma aderência muito interessante entre o
tráfego interurbano e o avanço do PIB brasileiro.
É impressionante como as telecomunicações
são influentes, na medida em que elas são só duas
coisas: ou são motor, ou são freio do desenvolvimento do País. Quando tememos que poucos investimentos da área energética produzirão a falta de
energia nas áreas industriais do País; o que pensamos? •vamos racionar em outras áreas e mandar
mais energia para lá." Pois bem, com o gás é assim,
com a água é assim. Com as telecomunicações, não
é assim, porque não há controle na ponta do usuário
sobre a sua ação. Quando a comunicação começa a
entrar em colapso, não há controle, como há na
energia, que mandamos ou não para este ou para
aquele lugar. Com as telecomunicações não. O
usuário fica na ponta da linha, forçando o sinal,
como já ocorreu no Brasil.
Quanto mais colapso houver, mais colapso haverá. De maneira que as telecomunicações são, sem
dúvida, o grande motivo da nossa preocupação nes-

te Brasil, que aquece a sua economia e que tem, seguramente, um futuro ensolarado que estamos construindo.
Essa lei, que tem 216 artigos, é, sem dúvida,
uma das melhores que votamos neste Congresso na
presente Legislatura e no Senado. Mas, sobretudo, é
uma das melhores leis, considerando como paradigma outras leis de outros países. Foi elaborada coni
muito cuidado, com_muito tempo; houve criticas,
houve uma massa até de imprecações de todos os
lados, do usuário, dosempresários.
Portanto, estamos convencidos de que o fruto
desse trabalho está aqui. Um trabalho competente,
em que certamente haverá falhas de varejo, mas
não vejo falhas que possam influir na conveniência
de emendá-lo até agora. Vou ler as emendas, e vamos ver como ficam.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Antes de dar a palavra ao eminente Senador Esperidião Amin, pela ordem, a Presidência lembra ao Plenário que, na última reunião, o parecer não foi votado, porque havia a necessidade de se saber se os
eminentes Relatores acolheriam- algumas emendas,
para que não houvesse um tumulto.
-·Após dar a palavra a V. Exª, vou pedir ao eminente Senador José lgnácio que me diga se está.
Ele apresentou parecer às cinco emendas do eminente Senador Josaphat Marinho. O eminente Senador Hugo Napoleão já tem prontos os pareceres sobre as 21 emendas e, a seguir, o Senador Fernando
Bezerra.
Dou a palavra~ peia ordem, a V. Exª, tendo
apenas chamado à ordem os nossos trabalhos.
Peço a atenção para o nobre Senador EsperidiãoAmin.

. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
gostaria, além da atenção do nobre Relator José lgnácio Ferreira, pedir mais uma vez atenção do Líder do
Governo, Senador Elcio Alvares, porque creio que a
solução para esse problema vai ser um acordo.

a

----Peço a compreensão de todos. Vou ler o texto
aprovado pela Câmara, que está agora no Senado,
sobre a Agência Nacional de Petróleo, que é o único
que se pode considerar similar a esse. Não existe similitude com outra, não há Acade; Banco Central
riãõ é ·autônõrno: Por isso, ainda não precisa passar
por aqui a demissão, nem noticiá da demissão do
D1retor prec1sa passar por aqw.

a

Art. 12, de iniciativa do Presidente da República, do Projeto de Lei da Câmara nº 06, de 1997:
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Os membros da diretoria da Agência Nacional
de Petróleo somente poderão ser exonerados em razão de:
1) Condenação penal transitada em julgado;
2) Prática de_ ato de improbidade apurado em processo administrativo;
3) Violação administrativa grave ou
descumprimento manifesto de suas atribuições - e aí vou ler, mas creio que está errado -, reconhecidos em decisão fundamentada do Senado Federal, por provocação do
Presidente da República - a meu ver, está
errado. É o Senado que demite por provocação do Presidente, mas é o que está escrito.
Parágrafo único: Nas hipóteses deste
artigo - ou seja, nas três hipóteses, teoricamente até na condenação penal - o Presidente da República poderá afastar temporariamente do cargo o diretor sob investigação
até decisão final do Senado Federal.
Portanto, estamos criando duas agências, são
dois filhos que não chegaram ainda ao mundo na
verdade, estão sendo gerados e os dois já têm um
tratamento injusto no ventre. Quer dizer, o maior problema deste País é a injustiça. Estamos com dois filhos no ventre, que já estão sendo tratados com ração diferente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador
Esperidião, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, Senador.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O problema é que uma agência é do PSDB, e outra do PFL;
por isso têm que ser tratadas de forma diferente.
O SR ESPERIDIÃO AMIN - Essa é a ponderação que faço. Não estou dizendo que uma esteja
certa e a outra errada. Estou dizendo que é muito
cedo para errarmos nisso aqui.
É uma conquista, Sr. Relator, e nem acho que
seja um pecado mortal, irremediável, não. A agência
é o nó desta questão. Se formos_ c_apazes de aprender a regulação, o País terá um encaminhamento razoavelmente justo; se a regulação fracassar, voltaremos a estatizar isso tudo. Não tem outro jeito: ou a
regulação permite que haja um projeto nacional, permite que as regiões sumamente desequilibradas do
Brasil tenham algum tratamento, ou a regulação chega aí, ou fracassa a privatização e vamos voltar a
estatizar, como já fizemos.
Então, a agência é o busílis da questão. Por
isso, acho que não estou aqui propondo o certo e
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não estou dizendo que V. Ex" esteja defendendo o
errado. O que estou dizendo é que existem dois fiJhos no_ventre_do Congresso Nacional, só dois: o
CADE, que o nobre Senador Lúcio Alcântara procurou remeter. é uma referência mas não é uma situação similar. Banco Central? Também não é. Só existem dois.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O Banco Central não tem mandato, o CADE tem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Exatamente, o
Banco Central não tem mandato.
O objetivo das duas agências era ter um órgão
independente. Como isso não existe na administração, criou-se uma forma de autarquia especial, de
energia.
O SR. SENADOR - (Inaudível. Fora do microfone.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Aí é o PFL.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então o
PFL foi contraditório ...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Só queria dizer...
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - (Inaudível.
Fora do microfone.)
O SR. SENADOR - Não, para o País.
O SR. SENADOR - (Inaudível. Fora do microfone.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Repito, temos
que ter parâmelro. Em nó me dãlndependência, haveria duas formas; a meu ver, haveria só duas formas de se chega-r a essa desejada autonomia com
equilíbrio: uma, que o conselho de consumidores tivesse uma organização madura, que infelizmente
não tem; não tem porque hoje é o Estado o prestador de serviço, o regulador, o fiscalizador, o provedor; que houvesse um conselho de usuários capaz
de dizer o que vai mal e o que vai bem. Não temos.
Vamos ter um dia, é possível, se aprendermos a regular. Imaginem, em matéria de energia elétrica,
será um desafio talvez maior ainda, porque isso atetará diretamente geração de empregos, capacidade
de um Estado gerar oportunidades de instalação industrial ou não.
A outra forma é um equilíbrio entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Nessa solução da
Agência Nacional de Petróleo, penso que foi dada
ao Senado uma atribuição que não deveria assumir.
O Senado não deveria demitir ninguém, o Senado
pode ratificar ou não, mas a demissão, o ato de executivo é do Executivo e não do Senado.
Acuo que Agência Nacional de Petróleo nãn
seria a redação correta, não é bem isso que eu de--
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sejaria: o que eu desejaria é que o Senado ratificasse ou não.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Um aparte.
O ideal é fazer como no Ministério Público. O Procurador-Geral da República é demissível pelo Presidente e o Senado confirma ou não.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -O Senado ratifica
ou não. Se é por processo ou não, quem fez o processo, isso não nos interessa. O Senado ratifica. Por
quê? Porque a sociedade acompanhou pela imprensa. Então, é justo. Em um caso, o Senado demite,
isso é errado, não tem prazo. Quer dizer, ao ficar o
indivíduo afastado temporariamente, ele é capaz de
ir ao Supremo e de conseguir a sua manutenção no
cargo. Já pensaram: o Presidente afasta e o Supremo mantém! Penso que isso seria o pior de tudo. O
Presidente afasta, e o sujeito demonstra, no Supremo, que o motivo é insubsistente.
Diante disso, entendo que a ratificação pelo
Senado seria a forma equilibrada para se dar esse
passo - repito - sem nenhuma pretensão de achar
que estou falando uma verdade axiomática, um dogma. Como está escrito é exclusivamente do Executivo, não tem nada de independente. Quem vai mandar é o Executivo. O equilíbrio que se está pretendendo foi desmanchado pelos textos dos arts. 23 e
26, a meu ver. E, neste texto da- Agência Nacional
do Petróleo, penso que está excessivamente considerado o papel do Senado.
Entendo, finalmente, que um acordo pode ser
feito nesse sentido, inclusive já conversei com o Líder do Governo, que conhece a minha opinião. Penso que o projeto tem outro espectro, pois essa questão pode ser consertada mediante acordo. Aliás, eu
o aceitaria com a maior boa-vontade, porque gostaria de ajudar a construir algo melhor. Agora, deixar
passar o texto como está, não me sentiria à vontade.
Muito obrigado pela compreensão de todos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) -Com
a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA - Sr. Presidente,
esse problema que estamos vivendo em relação a
essa desigualdade de tratamento com as diferentes
agências regulatórias decorre do fato de não termos
um modelo geral. O negócio do petróleo tem sua especificidade, como tem o da energia e o da telecomunicação. Isso seria possível - e quero fazer justiça ao Ministro Bresser Pereira, eu que tantas vezes
discordei de S. Exª, que_ tentou no seio do Governo,
um arcabouço genérico para esses organismos que
regularão essa matéria, tendo sido voto vencido. Então, cada Ministério elaborou uma proposta contar-
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me entendia ser melhor; e o resultado que vemos e
esse. Um, prevê a admissão pelo Senado, um outro,
não fala em Senado, isso no aspecto exclusivamente da demissão dos membros desse conselho. Imaginem nos outros assuntos. Então, infelizmente, perdeu-se essa oportunidade, e isso talvez vá nos custar muito caro no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Senador Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
acredito que, quando iniciamos a discussão, uma
das minhas preocupações era exatamente essa. Estamos criando uma entidade administrativa, um novo
ente, eu não diria nem estatal, porque ele integra o
chamado espaço púb!ico no conselho consultivo, algo
novo como conformação do Estado brasileiro. E acredito que tem aspectos importantes no cenário futuro.
Penso que teríamos que ter a capacidade de criar,
pelo menos, normas que fossem comuns. Essa agência, mesmo tratando,- e aí terá as suas especificidades - de setores diferentes, mas, na sua estruturação
deveria ter um organograma minimamente idêntico,
assemelhado à participação das instituições na sua
conformação e, particularmente, aquele que aprova ou
indica. Como isso se fará diferentemente no petróleo
do das telecomunicações e do elétrico, não serão os
Ministérios, tirando aqui um pouco a boutade do nosso
companheiro José Eduardo, não é um problema do
PSDB ou do PFL; não há briga para ver quem faz melhor e diferente. Penso que o papel do Senado seria
exatamente o de tentar estruturar a agência independente das suas especificidades, do ponto de vista
da administração, do ponto de vista de sua organização e da intervenção dos Poderes. Acredito que tínhamos que chegar aqui, e isso pode ser fruto de um
acofdo e, claró,-que irá reffeti!"ànTvel da Câmara e termos uma única estrutura. Sabermos como o Senado
vai intervir na aprovação e na perda de mandato e
isso valer para todas as agências, porque, apesar de
ser algo até menor é também uma questão de técnica legislativa. Senão estaremos criando agências
com as mais diversas características, totalmente distintas, quando é uma entidade da administração pública, onde não cabe esse tipo de contradição.
Acredito que os relatores poderiam fazer uma
proposta comum, que valesse não apenas para essa
agência das telecomunicações, mas também para a
de petróleo e para as futuras agências que vierem a
ser criadas. Seria de boa técnica legislativa, inclusive a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
seria a principal responsável, por ser a questão da
técnica legislativa uma de suas competências.
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O SR. PRESIDENTE (Bernaroo Cabral) - Com
a palavra o Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ JGNÁCJO FERREIRA - Sr. Presidente, o assunto está sendo suficientemente debatido.
No entanto, há uma realidade no que diz respeito às Emendas n2 s 50, 51 e 52.
Sr. Presidente, estava preparado para emitir
parecer a respeito de cinco emendas sobre as quais
tinha conhecimento. No entanto, existem mais 45.
Se o Plenário assim entender, eu posso fazer o parecer sobre as cinco emendas do eminente Senador
Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, a matéria, como um todo ainda, está em discussão?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Exatamente. A matéria está em discussão.
V. Exª tem a palavra para discutir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, reportar-me-ei não apenas a esse artigo, mas
ao projeto.
Na verdade, trata-se de cumprir mais um ritual,
do qual já sabemos o resultado. O próprio Líder do
Governo já anunciou que hoje pedirá urgência na
matéria, em Plenário, para que seja votada na próxima quinta-feira, independentemente de votarmos as
emendas uma por uma, se há parecer ou não.
Mais uma vez o nosso Senado, como já disse
o Senador Roberto Freire na reunião passada, fará o
papel do velho cartório. Nesse momento, até em função da questão levantada pelo Senador Esperidião
Amin, veremos que a situação do Senado fica pior
ainda, porque vamos votar duas matérias, que são
de áreas diferentes mas têm correlação entre si, que
tratam de agências reguladoras, e votaremos duas
matérias com textos diferentes. Nenhuma delas serão modificadas, sob a velha alegação de que não
pode voltar para a Câmara porque atrasaria. Então,
o Senado dará tratamento diferente a duas matérias
correlatas sob a velha alegação de que não pode
voltar para a Câmara porque atrasaria.
Penso que essa discussão, sobre se o Senado
autoriza ou não a demissão dos membros dos diretores de agência, é uma discussão menor, relativa
às prerrogativas do Congresso Nacional que, no
meu entendimento, estão profundamente atat=adas
em relação a esse projeto.
Inicialmente, já que o discurso do Governo é
sempre de que todos os projetes que ele tem enviado à Casa estão respaldados pelo fato de o Governo
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ter sido eleito por maioria absoluta, levanto alguns
aspectos relativos ao programa do Governo. É lógico
que esse programa possivelmente tenha sido escrito
pelo PSDB, depois teve algumas modificações a
partir da influência que o PFL passou a ter. O projeto
autoriza, de forma genérica, a privatização de todas
as empresas relacionadas à telecomunicação no
Brasil:. a Telebrás, todas as operadoras regionais e a
Embratel. E a alegação é sempre a mesma: a falta
de agilidade do Estado em atuar em uma área tão
competitiva; as amarras que impedem as estatais de
terem condições de competitividade. O que dizia o
Mãos à Obra, página 56, no Capítulo das Telecomunicações, nas diretrizes gerais para organização institucional do setor, entre outras coisas que estão previstas no projeto, como estimular o investimento privado, reforçar a presença do Estado como ente regulador - com o qual concordamos - dizia: "Preservar a presença do setor público nas áreas estratégicas das comunicações e no desenvolvimento tecnológico."
Para não dizer que essa é uma frase solta no
conjunto do programa, mais à frente, na página 202,
no capítulo de privatizações, o programa do PSDB,
no programa de Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que foi votado, está expresso:

·o papel do Estado como produtor de
bens de serviços será mantido nas áreas estratégicas, onde deverá ter a capacidade de
produzir com eficiência, qualidade e preço
competitivos. Para tanto serão promovidas
niuâimças-slgriificativas no modelo
admi·nistração das empresas estatais, em especial com o uso·de contrato de gestão.
Esse será o modelo predominante em
alguns setores, como o petróleo e alguns
segmentos_de telecomunicações.
Nesses casos, a parceria será estabelecida por meio da associação entre o setor
público e o setor privado."

de

Mais à frente, no capítulo 205, também relativo
a telecomunicações, quando falava da mudança na
Constituição:
"Propor emenda à Constituição para
flexibilizar o monopólio das teler;omunicaçõ-es. mantendo a União a capacidade de
_coordenar investimentos segundo os interesses nacionais e preservando o papel do
setor público nas áreas estratégicas e no
desenvolvimento tecnológico do setor."
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dados se fazem necessários, por que não colocá-los
Esse é o projeto que foi apresentado à populana lei? Vamos depender da boa vontade de um mição. Lembro-me de que, quando da discussão das
emendas constitucionais, particularmente das que
nistro, qualquer que seja ele, em ter esses cuidados?
tratavam de petróleo e telecomunicações, Parlamentares do PSDB diziam que essa seria uma discussão
Até porque temos um exemplo muito recente
quase que filosÓfica. E que quando fossem discutir a
. d_a_venda da Companhia Riograndense de Telecoregulamentação que, na prática, dará sustentação a
municações, que foi adquirida, em sua maior parte,
essa mudança constitucional, as alianças seriam dipela RBS. Então, não se trata aqui de ter uma visão
ferentes. •vamos fazer valer o programa que agitacatastrófica da história ou achar que existe todo um
mos em praça pública, que é o programa não de pricomplõ das empresas de comunicação para comprar
vatização de todo o processo como está no projeto
as operadoras de telecomunicações. Não. É um fato
de lei, é um programa que prevê a presença do setor
possível e, se quisermos evitá-lo, é necessário que
público em áreas estratégicas e prevê associação
se enquadre na lei.
das empresas estatais com as privadas". No entanHá outro aspecto, Sr. Presidente, Srs. Senadoto, hoje, esquecem-se desse programa. A discussão
res, que gostaríamos de ressaltar e que faz parte
também de emendas nossas. Gastamos aqui um
sempre gira em tomo da falta de agilidade das emtempo muito grande discutindo se o Senado vai ou
presas estatais. É a velha discussão de se colocar a
não autorizar a demissão de diretores da Anatei.
culpa do incêndio nas árvores.
Quando, na verdade, no nosso entendimento, o prinOra, se é uma constatação unânime de que as
cipal problema, que diz respeito à prerrogativa do
estatais têm pouca agilidade, nós, dó Partido dos
Congresso Nacional, está Já no art. 18, que dá podeTrabalhadores, temos proposta de emenda à Constires ao Executivo para, por meio de decreto, instituir
tuição, que está na Câmara, engavetada, que possiou eliminar a prestação de modalidade de serviço no
bilitava essa agilidade das empresas estatais via
regime público concomitantemente ou não com sua
contrato de gestão, como está previsto no Programa
prestação no regime privado; aprovar o plano geral de
"Mãos à Obra". Mas não. Prefere-se culpar a falta de
outorga de serviço prestado no regime público; e aprovar o plano geral de metas para a progressiva univeragifidade do Estado brasileiro, porque, na verdade, o
sali~açã() dE1~E!rviçQRriêtadQ no regime público.
que está acontecendo hoje em telecomunicações
Aqui, mais uma vez, vem-se com a argumentasão empresas estatais européias comprando uma
ção: não se pode deixar isso a cabo do Congresso
série de operadores de telecomunicações, particularNacional, porque o Executivo perderia sua agilidade.
mente na América Latina Por que não dar essa agilidade para a empresa estatal brasileira ao invés de
Ora, se esse discurso. passar a valer, daqui a
se possibilitar a venda de todas elas na bacia das alpouco vamos acabar defendendo que o Orçamento
mas? Por isso que temos emendas nesse sentido.
não passe mais pelo Congresso, porque também o
E)(~utii.'Q. precisaria ter agilidade. Apresentamos
Apresentamos emenda, também para reforçar
uma emenda nesse artigo, estabelecendo que cabe
o discurso da competição, que visa a assegurar a
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidendemocratização na informação e a sua mais ampla
difusão e objetivando evitar a formação de monopó- _ . te da República - entendemos que a emenda está
inclusive coerente com o art. 48 da Constituição, que
lias e oligopólios privados, bem como outras formas
estabelece como atribuições do Congresso Naciode controle da opinião pública ou de limitação ao
nal, com sanção do Presidente da República, estaacesso aos meios de comunicação, fica limitada a
belecer planos e programas nacionais, regionais e
um terço do capital a participação em prestadora de
setoriais de desenvolvimento.
serviço de telecomunicações a:
Entendemos que estamos trazendo para o
1º - pessoas físicas ou jurídicas que sejam
acionistas ou cotistas de empresas concessionárias
caso específico das telecomunicações uma atribuição que é do Congresso Nacional, em relação ao
ou permissionárias de serviço de rádio, televisão
aberta, televisão por assinatura ou qualquer outro
art. 48 da Constituição, que, no nosso entendimento,
não poderia ser entregue mais uma vez para o Exeserviço de teledifusão, de informações, não poderão
ter participação acionária superior a um terço.
cutivo legislar por decreto. Principalmente, sabemos
que. vivemos em um regime presidencialista, que já
O Ministro Sérgio Motta disse que a privatizatem o instituto da medida provisória.
ção da Embratel deverá acontecer com muito cuidado, exatamente para evitar que alguma empresa de
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresentamos inclusive algumas alternativas para modifiradiodifusão venha a comprá-la. Ora, se esses cui-
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cações nesse projeto desse art. 18, seja modificando
o caput, seja modificando alguns de seus incisos. O
Sr. Relator disse da boa vontade do Ministro Sérgio
Motta na discussão dessa matéria, afirmando também que o futuro é que a instituição Ministério das
Comunicações seria dispensável. Ora, é lógico.
Essa agência aqUi tem mais poder do que o Ministério das Comunicações! Estamos aqui estabelecendo
prerrogativas para a agência de instituir normas especiais de licitação.
Até não vou discorrer muito sobre esse assunto, porque o Senador Josaphat Marinho apresentou
emendas nesse sentido, suprimindo esses artigos e,
com certeza, S. Ex• tem muito mais capacidade para
defender as suas emendas, porque trata, inclusive,
no nosso entendimento, de matérias que dizem respeito a questões constitucionais.
Portanto, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quanto ao rito que essa matéria seguiu aqui no
Senado, poderíamos até, como já disse 11'3 reunião
passada, ter adotado prática mais c/•m~·. "' ,,: vamos
simplesmente votar contra o projeto em função de
uma série de questões, denunciar o processo e ficar
por isso mesmo; mas como queremos que, pelo menos, nossas preocupações fiquem registradas para a
história nos Anais do Senado, apresentamos na reunião passada o requerimento para audiência pública,
convocando o Ministro, que, embora não tenha tido
a participação maciça dos Srs. Senadores, fiz questão de registrar que quando o Ministro saísse ia levar, na sua esteira, uma série de Senadores, como
realmente aconteceu, mas, pelo menos, contribuiu
para que... - eu tinha dito que-seria no vácuo, mas
acho que, mais afeito ao tipo de veículo automotivo
com que S. Ex• se identifica, devo dizer na esteira e
não no vácuo.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresentamos essas 21 emendas. Não temos grandes expec<ativas em relação ao resultado, mas, pelo menos, serão pontos registrados nos Anais do Senado e vamos
votar contra o projeto. Não podemos dizer que vamos
'!Otar a favor, ressalvadas as emendas, porque sabemos desde já o resultado que elas terão.
Portanto, vamos votar contra o projeto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Encerrada a discussão.
Passo a palavra ao Senador ao nobre Senador
Lauro Campos. Não havia inscritos.
O SR. LAUAO CAMPOS - Eu já havia anteriormente pedido.

O SR: PRESiDENTE (José Bianco) - Eu não
estava na Presidência e não havia anotação.
V. Ex' tem a palavra como último orador inscri"
to, para discutír a matéria.
O SR. LAUAO CAMPOS -Sr. Presidente, seLe_i_muito_b_(e_..,.e.
Sr"s e Srs. Senadores, temo que o professor e
sociólogo fernando Henrique Cardoso tenha tido razão ao escrever "que para se entender o caráter de
um governo, para se entender o caráter despótico,
autocrático ou democrático de um governo, é preciso
que conheçamos o processo de acumulação de capital. • Sem conhecermos o processo de acumulação
de capital - e ele afirma esse processo só pode ser
desvendado quando se sabe de quem se tira, quanto se tira e a quem se dirige aquilo que se tira ...
O colapso da acumulação de capital no Brasil,
devido à sobreacumulação, exige e impõe ao~ Governo a força suficiente, o autoritarismo suficiente, o
neofascismo suficientememte forte para que sejam
transform'acfas as fOntes de produção de mais-valia,
retiradas do Governo essas fontes de produção de
mals-va]ia, as émpresas estatais, que devemo, uma
vez acabada essa fonte através da doação, da venda e da privatização dessas empresas por qualquer
das modalidades em que o Governo está realizando
esse processo. Ouando se trata, por exemplo, de telecomunica~ões, o _Ministro Sérgio Motta afirmou que
serão A$85 bilhões, pelo menos, talvez mais de
A$100 bilhões a receita do Governo, mas o Governo
vai ficar sem a vaca leiteira, não sairá mais nada,
nada de mais-valia, nada de lucro para o Governo a
partir do momento em que todo esse processo estiver terminado.
_A_quem se dirige? Obviamente não aos funcionários públicos demitidos e espoliados, mas a maisvalia vai-se canalizar para o capital estrangeiro que
aí está com as portas abertas para ele, cheio de favores e benesses, com tapetes estendidos para entrada desse capital. E, obviamente, esse capital estrangeiro, já sal5emos,
Estado supranacional, em que as nossas legislações, a nossa Constituição se irmana e se iguala àquelas daqueles países todos que estão sendo dominados por essas
três ou quatro grandes empresas nesse setor de telecomunicações.
Perguntaram no dia 19 de junho ao Presidente
da República de onde vem o dinheiro para realizar
todas as suas promessas eleitorais, quando o Plano
Real 11 já estiver em perfeita ação. "Dinheiro não faltará", disse Sua Excelência, página 11 da Gazeta
Mercantil do dia 19 do mês passado. Entre outras
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coisas, não se deve esquecer que o petróleo, os jazimentos petrolíferos do Brasil pertencem à União e
que petróleo é dinheiro. Tudo será vendido e tudo
será, obviamente, aplicado para que a meta principal, a reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, seja alcançada. Mas a Radiobrás, não,
esta permanece intocável, não será privatizada, porque já se encontra sob as ordens dos serviços e a
orientação egoísta do Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Portanto, é num momento muito perigoso que
nós, a toque de caixa, deixamos passar por este
Congresso e pelo Senado carimbador mais esse
passo no sentido de fazer uma grande - talvez a
mais profunda - transformação a respeito do processo de produção da mais-valia, da massa de lucro,
transferida em parte para os bancos nacionais, mais
ainda para os capitais estrangeiros e, em muito pequena parte, para os setores sociais deste País.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não acredito
que V. Exª mesmo confesse que está estudando rapidamente uma matéria dessa natureza!..

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Permite V. Ex",
nobre Senador? V. Exª ri-ui chiuna-à colação, uma
vez que eu também admiti essa circunstância.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não chamei
V. Ex". Estava referindo-me ao nobre Senador Fernando Bezerra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nesse caso, declino da palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Se não estou
em engano, ouvi de V. Ex" a aquiescência de que
não conhecia as emendas.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu comuniquei que tomara conhecimento apenas das emendas
de V. Ex" e, aqui, ao chegar, recebi as demais
emendas. Nós, os Relatores, nos reunimos e dividimos a tarefa de relatar, o que deverá ser feito pelos
nobres Senadores Hugo Napoleão e José lgnácio
Ferreira.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Então, houve
uma mudança de posição. Desejo saber de V. Ex"
como se vai proceder, porque não podemos votar o
parecer de modo geral sem conhecer os pareceres
sobre as emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Vamos
votar os pareceres sem prejuízo das emendas. Posteriormente, os pareceres a respeito das emendas
serão discutidos. Evidentemente se os Relatores,
nesse momento, no momento da discussão das
emendas, solicitarem um prazo, evidentemente que
o prazo será concedido. No momento, vamos votar
~ª~>_enªª_gspareceres aos re§p.,ctivos RrojoeJQs.
-- -O SR. JOSAPHAT MARINHO- Essas emendas já foram apresentadas sobre o parecer.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Mas
esse é o procedimento utilizado. Vamos colocar em
votação o parecer, sem prejuízo das emendas. Então, as emendas serão discutidas, podendo ser
aprovadas ou rejeitadas. É o procedimento normal
utilizado. Vamos colocar em votação, portanto, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
primeiro lugar.
• (Procede-se à votação)
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Abstenho-me
de votar o parecer sem o conhecimento dos pareceres sobre as emendas.
O SR. PRESIDg~Tg (Jos~ Bianco) =Vou Qroclamar
resUltado- na Comissão _de Constituição,
- --- Justiça e Cidadania. -

No princípio desta reunião um dos nobres Relatores, creio, concordou em que não conhecia as
emendas. Penso que a matéria fosse votada dentro
de vinte e quatro hóras.

Votaram-Sim 16 Srs. Senadores; e Não 1.
Houve uma abstenção.
Aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Tendo em vista, então, o entendimento de que
essas transformações fazem parte de um grande
processo continuísta, de um grande processo de supressão dos resquícios da democracia brasileira em
que, entre outras coisas, o Senado Federal e o Legislativo de um modo geral ainda perderam algumas
de suas pequenas atribuições, pronuncio-me contra
esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação os respectivos pareceres dos Re~
fatores nas três Comissões, sem prejuízo das emendas.

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco)- Concedo
a palavra a V. Ex".
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Parece que
vai haver um adiamento de vinte e quatro horas para
apreciação.
O SR. SENADOR -Talvez não, estou estudando aqui rapidamente.

-o

!02

Vamos proceder à votação na Comissão de
Assuntos Económicos.
(Procede-se à votação.)
Vou proclamar o resultado na Comissão de Assuntos Económicos.
Votaram Sim 20 Srs. Senadores; e Não 3.
Houve uma abstenção.
Vamos proceder à votação na Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura.
(Procede-se à votação.)
Vou proclamar o resultado na Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura.
Votaram Sim 17 Srs. Senadores; e Não 2.
Houve uma abstenção.
Aprovados, portanto, os pareceres nas três Comissões aqui reunidas.
Passamos agora à discussão das emendas.
Sci!s e Srs. Senadores, peço atenção para o
eminente Relator, Senador José lgnácio Ferreira.
Tem V. 8r-! a palavra.
O eminente Senador José lgnG~cio Ferreira vai
oferecer o seu parecer em bloco, e os Senadores
Fernando Bezerra e Hugo Napoleão o adotam.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Surpreendente, Sr. Presidente. Os pareceres são adotados antes
de conhecidos.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Se·
nador José lgnácio Ferreira, peço que esclareça.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi·
dente, ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Peço
ao eminente Líder José Roberto Arruda que preste
as homenagens ao Relator.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi·
dente, quero esclarecer que os Relatores socializaram entre si as observações que tinham sobre as
emendas; no caso daquelas que não foram examinadas por todos, sempre haverá um dos três que as
examinou, e teremos condições de opinar sobre elas
ao ouvir o parecer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Socializam-se
as idéias e privatizam-se as empresas.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA ·· Sr. Presidente, tenho em mãos cinco emendas do eminente
Senador Josaphat Marinho, que passo a relatar a
partir da Emenda nº 1.
A Emenda nº 1 propõe a supressão do inciso 11
do art. 22 do projeto de lei, sob a justificativa de que
conflita com o disposto no art. 22, inciso XXVII, da
Constituição Federal, que estabelece competir priva-
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tivamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle .
Sr. Presidente, a emenda do eminente Senador Josaphat Mannho propõe supressão do inciso
ll do art. 22 do projeto, que diz o seguinte:

a

Art. 22...................................................
11 - Compete ao Conselho Diretor - aí
S. Exll quer suprimir - aprovar normas próprias de licitação e contratação.
S. Br-! entende que não poderia o Conselho Di- reter da agência de telecomunicações aprovar normas próprias de telecomunicações, ou a agência de
telecomunicações não poderia aprovar normas próprias de telecomunicações. Essa é a tese de S. Ex.ª
a respeito de licitação e contratação para telecomunicações, ?> luz do disposto no art. 175 e no inciso
XXVII do art. 22 da Constituição FederaL
Sr. Presidente, o inciso 11 do art. 22 do projeto
de lei não confere ao Conselho Diretor do órgão regulador de telecomunicações competência para criar
normas jurídicas. Ele diz: "aprovar normas próprias
de licitação e contratação". Essa aprovação é feita
nos estritos limites da lei. Esta lei cria inclusive algumas normas próprias de licitação também, e não há
nenhum empecilho a que isso ocorra, pois ela é do
mesmo nível hierárquico da Lei nº 8.666, que estabelece as modalidades de licitaçãQ._ N_Acja_impede
que uma outra lei crie modalidades outras de licitação.
As modalidades de licitação previstas na Lei nº
8.666 são: concorrência, tomada de preços, convite,
concurso e leilão. Pois bem, esta lei cria duas outras
formas de licitação, que são o pregão e a consulta.
_Nªda impede que isso ocorra.
O inciso 11 do art. 22 do projeto de lei não confere ao ConseJhQ_Qiretor do órg·ão regulador de tele·
_comunicações competência para criar nc;>rmas jurídicas; apenas concede competência para aprovar norma_s _específicas de licitação e contratação, que deverão obedecer, no âmbito geral, a legislação existente sobre a matéria, tanto constitucional quanto infraconstitucional; no específico, obedecerão às normas gerais estabelecidas no corpo da própria lei,
como estatuem os arts. 55 e 58.
_____ É plenamente. atendida, assim, a determinação
da Constituição Federal no seu art. 22, inciso XXVII.
Portanto, data vênia, votamos ~entra a emenda do
eminente Senador e Professor Josaphat Marinho.
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O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª não acolhe a emenda?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Não acolho a emenda, data venía.
A Emenda nº 2 propõe a supressão do inciso 11
e do parágrafo único do art. 54 do projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Suprime primeiro, no caput, a designação "engenharia
civil", depois é que suprime o inciso 11, alínea a.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Exatamente. Ela propõe a supressão do inciso 11 e do parágrafo único do art. 54 do projeto de lei, assim
como a designação de 'engenharia civil" no capuf do
mesmo artigo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Eminentes Senadores, a emenda do Senador Josaphat
Marinho, que é nitidamente constitucional, está sendo discutida pelo Relator. Pediria a benevolência do
silêncio dos eminentes Senadores.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não há nenhum
interesse na discussão, pelo que se vê.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Se não
há interesse na discussão, vamos correr mais um
pouco. Lamento profundamente, gostaria de parar.
Justifica o eminente Senador Josaphat Marinho
a sua proposta invocando novamente as disposições
do art. 22, inciso XXVII da Constituição Federal, .assim como o art. 175, também da Constituição Federal, que determina:
"Incumbe ao poder público, na forma
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos".
Sr. Presidente, o que pretende o eminente Senador é a supressão do inciso 11 do parágrafo único
do art. 54 e também da designação "engenharia civil" no caput do mesmo artigo. O que na verdade
ocorre é que esse projeto de lei estabelece que contratações de obras e serviços de e_r:~genharia civil estão sujeitas ao procedimento de licitações previsto
na Lei Geral para Administração Pública, que é a Lei
8.666. Está preservado, está aqui.
As contratações de obras e serviços de engenharia civil estão previstas na Lei 8.666 e ela é que
vai tutelar essas contratações. Porém, para os casos
não previstos no caput, ou seja, para tudo que não
seja obra e serviço de engenharia civil, a agência
poderá utilizar procedimentos próprios nas modalidades de consulta e pregão. Então, o que acontece
aqui? O que se está fazendo na lei é excluir desse
alcance da Lei 8.666 aquilo que não sejam obras ou
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serviço de engenharia, ou seja, compra de material
de consumo, contratações de serviços técnicos especializados e compra de bens patrimoniais.
Isso, afinal de_ contas, é uma lei com toda a
condição constitucional, de nível hierárquico igual à
Lei 8.666, que estabelece uma outra modalidade de
licitação. E S. Exª, o eminente Professor Josaphat
Marinho, diz que ha~erá licitação sempre, com todas
as modalidades de licitação, deixando entrever que
as modalidades seriam licitação para serviços de telecomunicação. As modalidades de licitação são
aquelas p_rª\lista§_naLe_L13.6_ti6 e_rnais essas duas
modalidades, que são o pregão e a consulta, previstos na lei.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador José lgnácio._ o eminente Senador Josaphat
Marinho pensa que o artigo restringe onde a Constituição generaliza. É bom dar uma resposta sobre
isso.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Exª me permite?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Pois não,
Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Temos que ler
o que está na lei. O projeto diz: a contratação de
obras e serviços de engenharia civil está sujeita ao
procedimento das licitações previstas em lei geral
para administração pública.
Indago: e as outras obras e serviços, não estão?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Estão sujeitas a licitação. Veja V. Ex!, não há restrição.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pelo dispositivo, a contrataÇão de obras e serviços de engenharia
civil está sujeita ao procedimento das licitações previsto em lei geral para administração.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Claro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas não é
isso que está dito no texto. O que está dito no texto
é isso: a contração de obras e serviços de engenharia civil. O texto deveria conter a expressão "a contratação de obras e S~!"lços e!;tá Sl.Jj~iiª···" _
- .. - O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Não, eminente Senador Josaphat Marinho. O texto dispõe
que a contratação. de obras e serviços está sujeita à
licitação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO --E o restante?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - O restante obedece à Constituição, na medida em que diz
que ...
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Mas não está
dito isso aqui. Não é isso que está no texto.
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - A EmenO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - O que
da nº 3, de autoria de S. Exª, propõe a supressão
não for obra ou serviço de engenharia será submetidos art. 55 a 58 ...
do a uma licitação, sob modalidades diferentes que
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Peço
podem ser elencadas na lei. É só isso o que quero
atenção para o que diz o Relator.
dizer.
V. Ex" entende que a licitação deve seguir as
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Essa
emenda propõe a supressão dos art. 55 a 58 do promodalidades da Lei nº 8.666, e eu entendo - e submeto isto ao Plenário -, que a Lei nº 8.666 não esgota as
jeto de lei em questão, sob a argumentação de que
modalidades de licitação. Uma outra lei de mesmo níos mesmos criam as modalidades de contração mevel hierárquico pode estabelecer outras modalidade<
- diante consulta e pregão, o que não prevêem os disde licitação, que são o pregão e a consulta. Portanto,
- positivos constitucionãls já citados, quais sejam o
para aquilo que não for obras ou serviço de engenha_art. 22, inciso XXVII, e o art. 175.
ria, aplicam-se o pregão e a consutta.
Segundo a argumentação apresentada com reO SR. JOSAPHAT MARINHO - Divirjo de V.
lação às duas primeiras emendas, votamos também
pela rejeição desta emenda, acrescentando que, nos
Ex", porque também estou suprimindo o parágrafc
único, em que V. Exª adota a ressalva. O que quero
dispositivos constitucionais invocados, não há qualé que tudo fique sujeito ao procedimento das licitaquer impedimento a que se criem, por lei, novas moções previstas na lei geraL
dalidades de licitação.
Há um detalhe: o art. 175 da Constituição FeO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Mas o
que V. Exª quer não foi o que, politicamente, o Poder
deral dispõe de procedimentos licitatórios para a ouExecutivo mandou e o que a Câmara aceitou.
torga de serviços públicos - é coisa completamente
diferente. Ali se fala em procedimento licitatório para
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não penso
putorga de serviço público, mas o que se cogita é
segundo o Executivo, penso segundo a Constituium procedimenfo ·licitatórío para a aquisição de um
ção.
bem. São coisas completamente diferentes. Isso é
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sinto-me
inaplicável ao art. 175, data venia do eminente e
constrangido, pois estou diante do meu mestre.
l"?ª~itável PJofe_s_sor.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não. Somos
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Qual
todos iguais aqui. Fique V. Ex" à vontade.
é o parecer?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Discordo,
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - O meu
data venia, de V. Exª, porque creio que não há proiparecer é contrário à matéria, data venia.
bição alguma no sentido de que uma outra lei dispoO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Nobre Renha sobre outras modalidades de licitação. E assim
lator, permita-me V. Ex" um aparte?
foi feito.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Concedo
Obedeçe-se à Lei nº 8.666 para as obras e sero aparte a V. Exª.
viços de engenharia, e, quando não se tratar desse
tipo de obra ou serviço, obedece-se a essas novas
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - No
modalidades de licitação.
momento da votação, não cabe aparte.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Ya_O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presimos passar ao seu parecer. V. Ex" acolhe ou rejeita
dente, peço desculpas. Fui traído pela vontade de
a emenda?
ouvir o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Eu a rejeiO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, Sr.
to, Sr. Presidente.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Veja V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Conque o que podíamos dispor à margem da Constitui_cedo a palavra a V. Ex".
ção dispusemos naquela Lei Geral de Licitações.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. PresiO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Não, não.
dente, com todo respeito ao Senador José lgnácio
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Isso é evidenFerreira, na medi_da em que S. Ex" é Relator da mate. Agora, estão sendo criados novos critérios.
téria na Comissão de Constituição, Justiça e CidadaJJia,ei,J_Qostaria de dizer que se S. Ex" quiser soliciO SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA - Pocjemtar a retirada das notas taquigráficas, da parte em
se criar novos critérios. V. Exª sabe disso.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tanto acho _ que, para contestar a emenda do Senador Josaphat
Marinho, S. Exª disse que isso foi o possível do
que não, que estou impugnando.
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acordo politico entre a Câmara dos Deputados e o _ do () .~rnin~fl!€l S€J@Qor~g~JJ1plos_ poderes à agência
Poder Executivo. Penso que essa retirada contribui- · de dispor sobre perrr1issão, invadindo competência
legislativa.
ria; essa expressão não fica bem na biografia do ...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Srs. Senadores, o art. 12(5 atribui à Anatei podePresidência interfere para dizer que o Senador Relares tipicamente de natureza administrativa, a serem
tor declarou que o projeto que veio do Poder Execue)(ercidos estritamente dentro dos limites da lei. A Anativo não foi o mesmo do gosto do eminente Senador
tei não legisla, nem pode fazê-lo; ela se submete a disJosaphat Marinho, que foi aprovado- pela Câmara
posições legais e atua no _ca_mpo administrativo, redos Deputados.
grando aquilo que alei precedentemente cogitou.
Continua V. Ex~ com a palavra. O assunto está
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre Relasuperado, Senador.
tor, veja bem. Vamos ler o texto: "A agência disporá
Passa-se à Emenda n• 4.
sobre o regime da permissão, observados os princíO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Emenda rf 4.
pios e objetivos desta lei.·
A Emenda nº 4 propõe a supressão dos arts.
Quais os princípios e objetivos dessa lei que
91 e 92 do projeto de lei, por disporem sobre norma
serão observados? Os dispositivos tinham de ser
de licitação e de contratação na prestação de serVi~
mencionados. Objetivos, princípios são todos que
ço público, o que estaria vedado pelos mesmos dise_stão na lei.
positivos constitucionais invocados na justificação às
-0-SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Observaemendas anteriores.
dos os princípios, não vejo como, até porque, se
Os arts. 91 e 92 do projeto não cogitam de disqualquer procedimento saísse para além da linha do
pensa de licitação, mas de inexigibilidade. A-leitamgiz da legislação, encontraríamos o Poder Judiciário
bém não cria situações de inexigibilidade. Estas exiscomo dirimidor dessa controvérsia.
tem, são claramente referidas no texto e decorrem da
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não posso leimpossibilidade lógica da realização de licitação.
gislar, prevendo que o Judiciário corrigirá; eu tenho
Não se faz licitação, por exemplo, quando não
de corrigir a lei.
há disputa. Quando a licitação é impossível, aplicaO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Mas
se, então, essa disposição do art. 91. É óbvio que o
sempre
que se legisla, seguramente se pressupõe
art. 175 da Constituição Federal não pode conduzir a
que em algum momento alguém avance para além
· uma interpretação absurda, compelindo a Adminisdos trilhos da lei. Se isso ocorrer, o Poder Judiciário
tração Pública a licitar o que é ilicitável.
oferecerá o seu provimento.
Há coisas que a própria Lei n• 8.666 prevê
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
como fora do campo da licitação, a qual se toma imconclusão, por favor.
possível, mas o art. 92 da lei previne absurdos,
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIR~ - r-Jo caso
quando dispõe que, mesmo quando é inexigivel, a li. especifico, a agência tem uma ação puramente admicitação deve ser enfrentada para impedir abusos.
nistrativa, disporá sobre os procedimentos licitatórios
De maneira que novamente entendo, data vecom base na lei, dentro dos estritos limites da lei.
nia do eminente Senador Josaphat Marinho, no sen-·.O SR. ROBERTO -FREIRE :.:Sr. Presidente,
tido da rejeição da emenda.
pela ordem. Talvez, para compreendermos melhor
A Emenda n• 5, do eminente Senador Josapesta discussão, estamos criando uma entidade públihat Marinho, propõe a supressão do art. 125 do proca estatal,· procurando fugir daquilo que, segundo
jeto de lei, em virtude de esse dispositivo conflitar
diagnósticos, complicava na estatal a sua inflexibilicom o art. 21.
dade, a sua incapacidade de melhor intervenção em
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - (Fasetores de economia tremendamente dinâmicos.
zendo soar a campainha.) -Atenção, por gentileza.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - O art.
A lei afirma que esta entidade estatal que esta125 do projeto de lei, segundo o eminente Senador
mos criando, a agência de regulamentação, terá
Josaphat Marinho, conflita com o art. 21, inciso XI,
maior fle_xibilidade. Tal'lez, s~ tillé.ssemos essas fleda Constituição Federal, ao determinar que a agênxibilidades nas entidadE!_sestatais propriamente ditas
cia poderá dispor sobre o regime da permissão, obnão estaríamos fazendo a crítica de que a empresa
servados os princípios e objetivos dessa lei.
estatal teve a incapacidade até de cornpE!tir1 muito
menos, de regulamenúú. se entendermos dessa forComo o texto não enuncia quais os princípios e
ma, estaremos flexibilizando numa entidade estatal
objetivos de obediência, o projeto conferiria, segun-
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para melhor prestar serviço na regulél.mentação desse setor. Talvez, a compreensão maior seja isso.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Agradeço
a V. Ex• que ajudou muito no entendimento que a relatoria está expendendo perante o Plenário.
Concluo a apreciação dessa quinta emenda,
também manifestando-me contrário a essa emenda
pelas razões aprese-ntadas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência vai colher votos. As emendas receberam o parecer contrário do eminente Senador Relator José lgnácio Ferreira.
Como se trata de PLC a votação é simbólica.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Claro que V.
Ex" consignará que votei pelas emendas contra o
parecer.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
voto do eminente Senador Josaphat Marinho está
registrado, contrário ao parecer tal como o voto do
eminente Senador José Eduardo Outra
Passa-se à Emenda n2 6.
Concedo a palavra ao eminente Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
nas Comissões em que voto, não na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania mas, nas Comissões de Infra-Estrutura e de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Naquelas em que V. Ex" tem direito a voto. Está registrado o voto do eminente Senador Eduardo Suplícy.
Continua com a palavra o eminente Senador José
lgnácio Ferreira.
0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA _Sr. Presi-

estabelecer limit~. à jJarticipaçãg estrangeira no capita! da ·prestadora de serviço das telecomunicações.
Pois bem, a emenda do eminente Senador
José Eduardo Outra é no sentido de refundir o texto,
colocando: "Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República ... •. A emenda é
nesse sentidQ_!Lo. projeto objetiva que tudo isso se
faça por decreto.
Sr. Presidente, a visão pessoal que tenho é a
do Congresso Nacional votando esta matéria. Estamos dando ao Presidente da República um espaço
de movimentação para aprovar o Plano de Outorgas,
o Plano de Univers_alização e o Plano de Metas. Projetos que se não forem realizados desta maneira vão
trazer para o Congresso Nacional a oportunidade de
examiná-los, Mas, vão produzir um retardo semelhado ao que hoje ocorre com as telecomunicações engessados sob o regime do monopólio. O que estamos criando, aqui, são as condições para que este
País exploda em te.rmos de competição, de enfrentamente de .iscas, de obtenção de resultados. Essa é
a nossa tese. Não voto favoravelmente à emenda do
eminente Senador José Eduardo Outra, porque entendo que isso produziria um retardo inadmissível,
trazendo para o Poder Legislativo algo que passa a
ser da área do Poder Executivo, que é onde as coisas se agilizam, e mais_ainda o fato de que o próprio
Poder Le9iSJatiVQ~aca_bQY. astá v_Qtando agora, aprovando isso. Portanto...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
eminente Relator rejeita a Emenda n2 6?
o SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Rejeito a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Passa-se à Emenda n2 7.
dente, a Emenda
6...
•
•
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral}- Autoria?
O SR. JOSE IGNACIO FERREIRA - A Emen0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA _ Não tem
da n2 7 é também no mesmo sentido. O art. 18 do
autoria...
projeto tem a seguinte redação: "Compete ao Con0 SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)_ É de
gresso Nacional, com a sanção ... " O mesmo parecer, pelas mesmas razões.
autoria do Sr. José Eduardo Outra a emenda de n2 6
ou 25.
-0- SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} 2
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Acho que
Emenda n 8.
é do Sr. José Eduardo Outra e refere-se ao caput do
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Emenda
art. 18 que fala "Das competências.· Esse artigo pren 2 ª:_"S.uPrilllé!.l!l·§aQS_inciso_sJJ e_IJLdo art. 18'. Aí,
vê uma série de competências, por decreto, do Pre_. então, vamos retirar do Presidente da República a
sidente da República, que tem competência para
oportunidade de aprQvar o plano de. metas, de aprovar
aprovar os Planos de Outorgas, e de Metas, além de
o plano de outorgas, que é absolutamente essencial
_--~-qu_~J~nhª.r!JQS con.Qiç.Qj;!_s de..ab.dr.o. espaço brasiautorizar a participação de empresas brasileiras em o rganizações e consórcios intergovemamentais~ ·Tam-.._· leiro, dividindo-os com clareza para os diversos nichos
da telecomunicação._ De maneira que voto também no
bém, levando em conta os interesses do País no conmesmo sentido, contrariamente à emenda.
texto de suas relações com os demais países poderá
n2
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quer dizer
que, num futuro próximo, chegamos à conclusão de
que o Congresso Nacional atrapalha o País, Senador José lgnácio Ferreira?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Não, não
é que o Congresso Nacional atrapalhe, ele está votando a matéria, eminente Senador José Eduardo
Outra, e criando condições para que, numa sociedade da informação e do conhecimento em que tudo
tem que ser ligeiro, rápido ou sucumbe, sejam criadas condições para que as telecomunicações possam viver em um novo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência garante o registro da frase do eminente
Senador José Eduardo Outra. Passa-se à emenda
seguinte.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - "Suprima-se o inciso IV do art. 19 do projeto".
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} '"Atenção à palavra do Relator.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- "À agência compete: IV: Expedir normas quanto a outorga,
prestação e fruição do serviço de telecomunicações
em regimes públicos. •
Sr. Presidente, o eminente Senador enfoca o
fato de que compete ao Congresso Nacional e não
ao Poder Executivo. E o que está havendo é exalamente a manifestação do Congresso Nacional para
que o Poder Executivo possa atuar. De maneira
que...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
E'xª acolhe ou rejeita a emenda, Senador?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Rejeito a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Pas·
sa-se à emenda seguinte.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Emenda
nº 9. No âmbito da... Acrescente-se o vocábulo "normas", constante dos incisos IV e X do art. 19, a expressão "no âmbito de suas atribuições".
Sr. Presidente, parece que o eminente...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - O
Relator deseja fazer um esclarecimento.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Gostaria
de comunicar ao Plenário que o eminente Senador
Fernando Bezerra tem, e não sei se o eminente Senador Hugo Napoleão também, um estudo já feito e
mais decantado. E gostaria naturalmente de ouvi-lo
porque, em concordando, eu me sintonizo com S.
Exª. De maneira que gostaria de pedir vênia a V. Exª
para que S. Exª pudesse prosseguir na apreciação

das demais emendas juntamente com o eminente
Senador Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o eminente Relator Fernando Bezerra, da
Comissão de Assuntos Económicos, e a seguir o
eminente Senador Hugo Napoleão, da Comissão de
Serviços e Infra-Estrutura.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Tenho pareceres prontos aqui também sobre·a outra emenda.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Emenda nº 11 agora.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Nosso parecer é pela rejeição. A Constituição. Federai, em seiJ
art. 2º, prevê a independência dos três poderes. O
poder que cabe nomear deverá, conseqüentemente,
competir o desfazimento da nomeação. A Anatei é
uma autarquia especial integrante pois da administração direta federal, vinculacta ao Ministério das Comunicações.
A organização superior da administração federai compete privativamente ao Presidente da República. Demais, a Constituição Federai, por duas vezes, conferiu ao Senado Federal somente a competênci~J)l3_ra aprov?rJ~_nof11eaçãod~ titular de cargo>
por ela especificados, além das argumentações que
foram dadas...
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral} - O
Relator opina pela rejeição. Passa-se à emenda seguinte.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda nQ
14. Não tenho as outras.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Gostaria de esclarecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Senador Hugo Napoleão, Relator da Comissão de infra-Estrutura.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
tomaria a relataria a partir do momento em que se
esgotassem as emendas analisadas pelos Senadores José lgnácio Ferreira e Fernando Bezerra.
Mas se V. Exª determina, então, quais são as
emendas?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
partir da 16ª.
(Manifestação fom do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Déci·
ma segunda.
São 52 emendas: Ainda temos tempo suficiente.
O-SR. HUGO NÁPOLEÃ(f:....-A Emenda
12
pretende alterar o ·arC45 para atribuir a nomeação
do ouvidor ao Procurador-Geral da RepiJblica e não
ao Presidente da República. A meu ver, os termos
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em que o projeto foi votado pela Câmara dos DepuTem V. Exª a palavra, Senador Fernando Selados estão de maneira mais adequada com as atrizerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda nº
buições do Presidente da República.
Portanto, rejeito a emenda.
17. Também pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) A inexigibilidade, infeliz definição legal já corEmenda seguinte.
rente na Lei n2 8.666/93, art. 25, é decorrente da in0 SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda de nº
violabilidade da competição. Ademais, a Constitui13 dá ao Parágrafo Único do art. 64 nova redação.
ção admite exceções ao princípio licitatório, desde
que já previsto eni lei.
Entendo, Sr. Presidente, que o projeto, como
O projeto, pois, egá de acordo com a Constise encontra na forma original, já é extremamente suficiente, razão pela qual rejeito a emenda.
tuição e está no mesmo rumo da legislação licitatória
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) emvigor.
Emenda seguinte.
-- ·---- ~Somos pela rejeição.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Creio que o SeO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Pasnador Femar.~do Bezerra já tem parecer sobre a
sa-se à emenda seguinte.
Emenda de nº 14
-o SFCFERNANDO BEZERRA- Emenda nº
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Se19, também pela rejeição. O que caracteriza a outornador Fernando Bezerra, V. Exª tem parecer sobre a__ g? por permissão é a situação excepcional, art 118.
Emenda nº 14?
E concedido
prazo, -art. 122. Mantida a atuação
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Já rejeitou.
de excepcionalidade, visando a continuidade do fun0 SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)
cionamento do serviço, a permissão deve poder ser
Quem rejeitou?
mantida.
Somos pela rejeição.
A Presidência quer ouvir. Não se pode levar
isso na brincadeira. (Fazendo soar a campainha)
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Senador Fernando Bezerra, sobre a Emenda
Emenda seguinte.
14ª, V. Exª tem voto?
-O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda nº
O SR. FERNANDO BEZERRA - Somos pela
20. Também pela rejeição.
A-emenda_ açr!!Sç_enta. expressão "devidamente
rejeição. A emenda propõe a substituição da expre~são "Poder Executivo• por "Congresso Nacional".
justificado". Ora, a justificação é inerente ao ato adO conteúdo do dispositivo diz respeito ao Plano
ministrativo vinculante.
Portanto, somos pela rejeição.
e Metas de Universalização. A fixação dos planos, sem
limite das políticas formuladas pelo Executivo e LegislatiO SR. PRESIDENTE (Bernardo ·Cabral) vo, art. 1º, é ftmção do Executivo. Transferir tais funções
Emenda seguinte. ao COngresso-desvirtua a divisão dos poderes.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda nº
Somos, portanto, pela rejeição.
21. Pela rejeição.
- A de-snecessidade de autorização, que é at()_
Emenda nº 15, pela rejeição. Não há identida·
de dos serviços.
administrativo para certos casos de diminuta relevância e que independe de qualquer procedimento
Emenda nº 16, pela rejeição. O que a Constitui·
ção exige, em seu art. 22, XXVII, é que normas ge·
complexo, não_ re_ti@da. agência.§ell papel_ fiscalizarais de licitação estejam previstas em lei. Outra coisa
dor~ fantc) quel a ele deverá -ser comunicado previamente o início das atividades do prestador, § 3º do
não faz o presente projeto, neles estão previstas as
modalidades dos princípios fundamentais a serem
art. f3f:
obedecidos no procedimento, que condizem com os
Portanto, SOITIQ!i pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) exigidos destacadamente na Constituição Federal,
pelo o que não há por que prever essa aplicação
Emenda segyinte. __
subsidiária de outras normas legais.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda nº
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
22, pela rejeição.
Exª rejeita, portanto, a emenda?
A redação final da Câmara autoriza o Executi0 SR. FERNANDO BEZERRA - Rejeitada a
vo a~fLrof!!º-v~ergLJ"eestit.Jt!J.@ção_e_desestatização do
Emenda nº 16.
sistema Telebrás, art. 187, visando propiciar a comO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
_petição_ e_ ªvitar a c~QÇefiJ:ração económica no merExª tem condições de relatar a 17ª?
cado, art. 188 combinado com o art. 71. Para tanto,
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o Poder Executivo poderá determinar a dis:;olução
das sociedades ou desativação parcial, cisão, fusão
ou incorporação e até readição de capital.
A posição contrária mantém a Telebrâs como
empresa unificada, atribuindo competência para gerir o processo de sua reorganização e fusão. Tal posição inviabiliza os objetivos do projeto de lei. T entau-se, na Câmara dos Deputados, a alteração dos
arts. 187 a 206 do projeto, com a finalidade de não
permitir que a privatização da T elebrás seja feita
através da venda individualizada ou em bloco de
suas subsidiárias. A proposta inserida no destaque
seria a reorganização e fusão de todas as subsidiárias, criando-se uma empresa nacional que seria
transformada em pessoa jurídica de direito privado e
que permaneceria uma empresa brasileira de capital
aberto. Após sua reorganização e fusão suas ações
seriam vendidas, por oferta pública, na bolsa de valores, sendo que a União permaneceria com, no mínimo, 10% das ações com direito a voto.
A tentativa de manutenção da Telebrás como
empresa unificada foi vencida, mantendo-se o texto
original. Entre os argumentos para a manutenção do
texto, destaca-se o levantado pelo Deputado Alberto
Goldman que ressaltou que o elemento básico desse projeto de lei é a abertura à competição, estimulado com a presença de vários grupos operando.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª rejeita?
O SR. FERNANDO BEZERRA -Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Então, continue a próxima emenda.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda 23;
Pela rejeição. A emenda visa preservar a capacidade
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente
no Sistema Telebrâs na hipótese de fusão. O art. 190
já prevê isso. Somos, portanto, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
próxima emenda.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Emenda 24.
A autorização para a transferência já era prevista no
art. 98 do projeto, onde consta, inclusive, as condições para tanto. igualmente, o projeto já prevê o
controle e prevenção de infrator e de ordem económica à agência, ressalvadas as competências do
caso, art. 19, Inciso XIX. A emenda é desnecessária
e somos, portanto, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
próxima emenda.
O SR. ROBERTO FREIRE - Emenda 26. Já é
competência da agência, ressalvadas as competências do CADE, do controle, prevenção e repressão
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das infrações de ordem económica. Sendo ass1m, as
limitações propostas são desnecessárias e casuísticas. Somos pela rejeição.
O SR. -PRESIDENiE (Bernardo Cabral) Emenda seguinte, Sr.- Senador.
O SR. ROBERTO FREIRE- Emenda 27. A supressão pretendida contraria o conceito de que, no
processo competitivo, não deve existir subsídios entre modalidades e serviços de telecomunicações e
entre segmentos de usuários, nem se deve autorizar
o pagamento adicional de interconexão, pois as tarifas devem remunerar o custo real do serviço prestado. A necessária universalização deverá ser garantida pelo fundo a ser criado, conforme Inciso 11, do art.
81 do substitutivo. Somos, portanto, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Emenda seguinte.
O SR. ROBERTO FREIRE - Emenda 28. Essa
repete princípios e objetivos já constantes da lei, adicionando ao art. 32 conceito desnecessário sobre soberania, até já previsto na Constituição, como o da
privacidade. Somos pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Próxima emenda.
O SR. ROBERTO FREIRE - Emenda n2 29.
Esta simplesmente descreve os deveres do poder
público e os direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações, já estabelecido no próprio Livro I,
tios Princípios Fundamentais. Somos pela rejeição.
Emenda 30. As políticas no setor serão estabelecidas pelo Executivo, e o Congresso (art. 12), conseqüentemente à política tecnológica para o setor.
Por outro lado, aprovar os planos dentro dos limites
das políticas é competência do Executivo. Somos,
portanto, pela rejeição.
Emenda 31. A justificativa para tal supressão é
a seguinte: a apresentação de outra emenda para
que os Conselheiros possam ser deslocados dos
seus postos, por autorização da maioria do Senado,
mediante iniciativa do Presidente da República, viola
a independência dos poderes e a competência privativa do Presidente para a direção superior da Administração Federal da qual faz parte a agência. Somos, portanto, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Trigésima segunda.
O SR. FERNANDO BEZERRA - O prazo de
um ano já é suficiente para preservar o princípio da
autonomia e independência das atividades do Conselho Diretor. Somos, portanto, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Trigésima terceira.
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O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) _O SR. ROBERTO FREIRE - Os arts. 76 e 77,
da forma em que estão vazados, atendem às -suasEmenda 310f.
finalidades, remetendo à lei a obtenção de objetivos
O SR. FERNANDO BEZERRA- O projeto pree prevendo o desenvolvimento tecnológico das televê os aspectos básicos que deverão constar do concomunicações, importante instrumento para oalcantrato de forma não exaustiva. Como elenco explicatice desses objetivos. Portanto, somos pela rejeição.
vo é suficiente desmerecendo adições, portanto, somos contra. Pela rejeição.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, pela
ordem.
Emenda nº 39. O dispositivo é conveniente,
permitindo agilidade e eficiência no ato de intervenO SR. PRESIDENTi: (Bernardo Cabral) - Conção por empresa que está plenamente habilitada a
cedo ao nobre Senador Elcio Alvares a palavra pela
-- -aesenvolvef 6 serviço, mantenâo~ assim, sua- quali~
ordem.
dade. Portanto, somos pela rejeição.
O SR. FERNANDO BEZERRA - Não relatei as
O SR. PRESIDENtE (Bernardo Cabral) - QuaEmendas 33, 34, 35 e 36.
dragésima.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
O SR. FERNANDO BEZERRA - A Emenda
eminente Senador Hugo Napoleão relatará as
desce aminúclaslecmcas como
manutenção de
Emendas 33, 34, 35 e 36.
números em caso de mudança de endereços. Tais
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda n2 33
aspectos não devem constar da lei. No espectro da
propõe nova redação ao art. 35 do projeto sobre as
atuação da agência, encontra-se a competência
atribuições do Conselho Consultivo. Opino pela rejeipara adotar medidas tendentes ao atendimento do
ção em função de acreditar que o art. 35, da forma
interesse
público, ao desenvolvimento das telecomucomo está redigido, é mais específico e detalhista.
nicações e ao poder público garantir o acesso da poO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
pulação às mesmas. Portanto, somos pela rejeição.
Exª opina pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - AnO SR. HUGO NAPOLEÃO - Exatamente, pela
tes de passar a palavra ao eminente Senador Hugo
rejeição.
Napoleão, aviso aos eminentes colegas da ComisO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) são de Constituição e Justiça que amanhã teremos
Emenda seguinte.
um projeto sobre borracha do qual é Relator o emiO SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda de nº
nente Senador Jefferson Péres. O projeto é da máxi34 manda suprimir o § 2º do art. 49 do Projeto. Sou
ma urgência, capitaneado pelo Senador Jonas Pipela sua rejeição porque considero que o § 2º do art.
nheiro e pelo eminente Senador Antonio Carlos Va49 é absoluta e rigorosamente necessário.
ladares.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) _- _o SR. SENADOR - Sr. Presidente, e a reforma
Emenda35.
da Previdência, quando volta à Comissão?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda nº 35
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
manda suprimir do § 3º do art. 49 a expressão "ir ao
Senador Beni Veras ainda não pediu que esta seja
fundo de universalização". Sou pela rejeição porque
incluída na pauta. Suponho que seja na próxima sesustento a manutenção do inciso I do art. 81. Não há
mana.
como retirar tal expressão do texto.
Senador Hugo Napoleão, peço a V. Exª a genO SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) tileza de dar seqüência ao relatório.
Emenda36.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, a
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A de nº 36 visa a
Emenda nº 41 manda alterar a expressão "será" por
suprimir do art. 3º da Lei 5.070, de 07 de julho de
_"pod?@ :;;_e_r'', I!~t§_2~ dQi!rt1]2 Q_o Projeto. TOITIP. fa1966, com a redação modificada pelo art. 51 do procultativo o que deve ser obrigatório. Por isso a rejeito.
jeto, a expressão "e para o fundo de universalização
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Condas telecomunicações". É absolutamente desnecestinua com a palavra V. Exª.
sária. Por essa razão, também a rejeito.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda de nº
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Se42 manda dar ao parágrafo único a redação que exnador Fernando Bezerra, V. Exª retoma a palavra
pressa "para o cumprimento do disposto no caput
para relatar a Emenda nº 37.
será o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
Telebrás- CPqD o responsável pela manutenção e
O SR. FERNANDO BEZERRA - Já a relatei
aprimoramento dessa capacidade". Entendo que já
anteriormente e manifestei-me pela rejeição.
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foi atingido plenamente o que o autor desejou no ca-:

put do art. 190. Por isso a rejeito.
A Emenda de nº 43 manda converter o parágrafo
único do art. 190 do Projeto em§ 1º, com a redação
que explicita, adiantando-se, então, e renomeando-se
os §§ 2º e 3 2 • Visa à criação, como fundação, do
CPqD. Acredito que a forma e a natureza jurídica da
entidade não precisa ser necessariamente uma fundação. A juízo do Poder Executivo, haverá definição, com
a eventual remessa de projeto de lei a esta Casa da
natureza jurídica. Por isso rejeito a Emenda.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Emenda seguinte.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda seguinte, de nº 44, manda suprimir o § 2 2 do art. 198
do Projeto. Creio que não deve ser suprimido porque
explicita bem que devem ser mantidas as condições
de oferta pública, consoante os incisos de I a III do
próprio art. 198. Por isso eu a rejeito.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Emenda nº 45.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A Emenda de
n2 45 manda suprimir o art. 15, renumerando os seguintes. Penso que não há necessidade e nem se
deve suprimi-lo em virtude de o art. 15 visar justamente a resguardar os recursos do sistema.
A de nº 46 manda suprimir-o art. 16, renumerando os seguintes. Acho que "deve ser mantido, porque é necessário que, para a realização das despesas previstas no artigo, haja a manutenção do que
nele está explicitada.
Por isso, rejeito a Emenda nº 46.
Quanto à Emenda nº 47, ela também manda
suprimir o§ 1º e renumerar os demais.
Sou pela rejeição, Sr. Presidente, porque o
§ 1 do art. 14 protege o sistema. Se quer estender a
outras áreas, como educação, citada na emenda,
então, que se elabore um projeto de lei específico
para dar cobertura ao que pretende a emenda.
Por isso, pela rejeição.
A Emenda de nº 48 ...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Tem
V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Relator, já existe proposta de emenda à Constituição
garantindo recursos para a saúde.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a V.
Exª. É mais uma razão que veio a se juntar à minha
argumentação de que ...

º

III

O SR. ANTONIO CARLOS Y~~DARES - A
- âe telecomunicações está em primeiro lugar em relação à saúde ... _
- O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não. Eu entendi o
espírito da emenda de V. Exª, mas acho que há que
se proteger o sistema. Essa lei cuida de telecomunicªções, e não de -educação nem de saúde. ·
Por essa razão, embora considerando nobre a
atitude de V. Exª, sou pela rejeição.
OSR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Continua V. Exª com a palavra, Sr. Relator.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - A de nº 48 visa
dar, Sr. Presidente, nova redação ao art. 30 para
modificar para "até três anos após deixar o cargo, é
vedado ao ex-conselheiro representar qualquer pes- ·soa ou interesse perante-a agência."Rejeito~a pelas-mesmas ·razões que o nobre
Senador Fernando Bezerra rejeitou a de nº 32, que
visava estender para dois anos. Acho que um ano
está plenamente caracterizado como suficiente.
Sou pela rejeição.
A de nº 49 visa dar nova redação ao art. 71
para atribuir que •a agência deverá estabelecer as
necessárias restrições, os limites ou condições a
empresas ou grupos de empresas."
Prefiro a fórmula facultativa que está no projeto, que é "poderá". Haverá uma faculdade. A agência não é obrigada, em todos os casos, a cercear ou
a limitar.
Por isso, sou pela rejeição.
A Emenda nº 50 visa dar ao art. 86 do projeto
uma redação a fim de permitir que as concessões
possam ser outorgadas a entes corporativos ou a
empresas constituídas segundo as leis brasileiras.
A inserção...
O SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão. Acredito que v. Exª tenha falado "entes corporativos". A
expressão é "entes cooperativos".
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Desculpe, V. Exª
tem razão. Retifico. A expressão é "entes cooperativos".
O SR. EDUARDO SUPLICY - Se me permite
V. Exª, para que tenha bastante consciência do que
se quer propor, o termo cooperativo é para viabilizar
a possibilidade de cooperativas também serem objeto da concessão. A não ser que tenha V. Exª o entendimento de que, quando se fala, nos arts. 86 e 87,
que "a concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras", em "empresas segundo as leis brasileiras" V. Exª também compreender as cooperativas. Se esse for o entendimento,
então._ as cooperativas já estão compreendidas.
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Mas o objetivo da emenda que apresentei é explicitar que cooperativas também podem ser as organizações que serão objeto de eventual concessão.
Esse é o sentido da proposição.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Entendi bem o
que V. Exª situa, inclusive, a alternativa de eu aceitar
como Já consubstanciada no conceito de cooperativa
a expressão empresa.
Entretanto, pessoalmente, devo dizer, Sr. Presidente, que acho que o projeto de lei, tal qual veio
da Câmara dos Deputados, diz que o sistema é o de
empresas constituídas segundo as leis brasileiras,
como, por exemplo, as sociedades anônimas. Não
há o sistema de cooperativa no escopo das telecomunicações. Isso até hoje não ocorreu. E há um
dado interessante;çqoe -é-justame-nte a<n1atun9za JUrídica ser de empresa e, portanto, não sendo cooperativa, no que se refere, por exemplo, ao entendimento de cooperativas agrícolas.
Por isso, sou pela rejeição.
O SR. ROMEU TUMA - Senador Hugo Napoleão, permite-me?
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Com prazer.
O SR. ROMEU TUMA - O parágrafo único do
art. 86 permite àquele que quiser entrar em licitação
que se adapte à legislação para que possa concorrer. Pode-se adaptar à legislação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Emenda seguinte.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Mais uma razão
para o que vem.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Permite-me apenas, Sr. Relator, com todo respeito?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com muito prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
avalio como muito importante que tenhamos possibilidades múltiplas de estimular a existência de cooperativas. V. Exª, como Ministro das Comunicações
que foi, conhece bem a área. O fato de que até agora não se tenha realizado a organização na forma de
cooperativas não quer dizer que não possa ocorrer
no futuro. Podemos imaginar, por exemplo, que trabalhadores, técnicos, engenheiros, pessoas especializadas na área de telecomunicações - digamos provenientes da Telebrás ou de qualquer das empresas
do Sistema Telebrás- venham a constituir uma cooperativa para ingressar nesse sistema. Como se
sabe que as cooperativas são formas normalmente
estimuladas até na legislação brasileira, porque
constituem uma maneira mais aberta e mais democrática que as sociedades anônimas, por isso avaliei
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--que serfáperleita_menfe ra_ioáo/_ei. Agora, podemos
ter a compreensão de que, dentro do conceito empresa, está até a coop~ri!fLvª'J~IJlJQgq__çgso, ma_nifestei aqui a possibilidade de pessoas formarem
cooperativas inclusive na área de telecomunicações.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
assunto está esclarecido. Senador Hugo Napoleão,
passemos· à-emenffa segúírife.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Entendo válidas
as observações do Senador para agregar à rejeição.
A Emenda nº 51 visa acrescentar, antes do vocábulo "empresa", a palavra "cooperativa'.
Pelas mesmas razões, sou pela rejeição.
O SR. PRESU)ENTE (Bernardo Cabral) Emenda nº 52.
O ªR. HUGO -~F'OLE;AO - Fi_na_lmente, a
Emenda nº 52 manda suprimir o vocábulo 'empresa•, constante do caput do art, 118. Pelas mesmas
razões da natureza do projeto, sou pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência vai colocar em votação.
Os . eminenteS Relatores, nas três Comissões,
manifestaram-se contrários às emendas apresentadas.
O SR. ROBERTO FREIRE - Peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral)- Tem
V. Exª a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE - Eu queria saber
se pode ser feito o destaque da Emenda nº 48, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que fixa o prazo
de três anos, e não apenas de um ano, para que
qualquer ex-conselheiro possa representar pessoa
ou intere$se perante a agência.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Infelizmente, a emenda já foi relatada e não houve pedido de destaque.
O SR. SENADOR - No plenário?
O SR. PRESfOENTE (Bernardo Cabral) - Se o
eminente Senador Antonio Carlos Valadares quiser,
a Presidência acolhe o destaque de S. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Então, eu gostaria que..
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, é
apenas uma questão de lógica. Não sei se poderia
pedir destaque, porque não sei se os Relatores poderiam aceitar. Eu poderia ter a presunção de que
não iriam. É evidente. Seria quase uma incompatibilidade se saber se aceitava ou não.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª tem razão. Ã Presidência vai acolher e passar à
votação, ressalvado o destaque de V. Exª quanto à
Emenda nº 48.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Há
uma série de requerimentos de destaque que enca~
minhei à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência está tomando conhecimento agora dos
requerimentos.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, eu
queria continuar.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Exª tem a palavra assegurada.
O SR. ROBERTO FREIRE · Agora não é destaque, mas é, de qualquer forma, uma preocupação,
que foi inicial em todo esse processo de discussão,
sobre a estruturação da agência e a intervenção- do
Senado. Foi levantada a hipótese, inclusive-, de_UITl
acordo. Eu gostaria de saber dos Relatores se haverá acordo agora de termos uma estrutura única porque vamos votar a do petróleo e não seria interessante termos agência, embora eu julgue importante;
aaí minha aprovação ao projeto no sentido geral-, pois
seria interessante que tivéssemos uma definição que
fosse idêntica para todas as agências, até porque a
Administração Pública terá sua estruturação nesse
novo ente, e não com a diferenciação para o caso do
petróleo, vez que não se trata de setores distintos, mas
da administração e de sua organicidade.
Então, eu gostaria de saber se essa discussão
terá alguma solução agora ou se está aberto para
que o Senado tenha capacidade de fazer talvez até'
um projeto de lei, definindo concretamente o seu papel além da estruturação das agências para que tenhamos um único instrumento legal de organização
dessas ditas agências?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O
eminente Senador Hugo Napoleão prestará os esclarecimentos.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Pela considera·
ção que devo ao eminente Senador Roberto Freire,
devo dizer que, de minha parte, não cheguei a abor·
dar esse tema; porém, encontro-me inteiramente
aberto para discutirmos o assunto quando V. Exª jul·
gar conveniente.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, como Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
devo dizer que este assunto, desde ontem, já está
sendo objeto de exame por parte da Liderança. On·
tem à noite, conversei com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso; conversei longamente também
com o Ministro Sérgio Motta, com quem voltei a con-

•

.!21M

.A

versar hoje; alonguei-me no debélte com algunsSrs.
Senadores Interessados na matéria, inclusive cito a
in1er.lenÇão -dó- senador -EsperíCiião --Alllin: Independentemente da votação que está sendo feita
aqui, considero a matéria em abertq,y_é!r,'l ~_xa_rl"li!l_ar~.
mos quem sabe até a votação deCisiva de plenário. O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - As·_
surito-esciareCido.
-A Presidência vai colher os ·votos, ressalvados
os destaques.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESID.f_tm; {Bemacdp Cabral) -Tem
apalavra V. Exª.
--0-SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
desculpe-me em função do adiantado da hora, mas
como se trata de um assunto importante, não posso,
ainda que muitos estejam querendo almoçar, deixar
de discutir e levantar a questão.
Creio que a principal preocupação - e muitas
emendas talvez tenham sido rejeitadas- do Governo e de sua Liderança é que o projeto não retorne à
Câmara - uma suposição que reputo bastante realis·
ta. Todavia, a Emenda ng 27, de autoria do nobre
Senador José Eduardo Outra, creio, Sr. Presidente - e não vou sugeri-lo agora ·, poderia ser tomada apenas como emenda de redação com uma simples
reestruturação do art. 81 da lei, sem alterá-la, atendendo, portanto, ao objetivo da emenda do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Peço
aos eminentes três Relatores que levem em consideração a análise feita pelo eminente Senador Jefferson Péres.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer dos
três Relatores quanto ao bloco de emendas, ressalvados os destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se aos destaques, com votação contrária dos eminentes Senadores José Eduardo Outra,
Eduardo Suplicy, Antonio Carlos Valadares e Josaphat Marinho.
Há quatorze pedidos de destaques, todos do
eminente Senador José Eduardo Outra; há depois
mais um destaque do Senador Eduardo Suplicy e ainda
um último cuja assinatura se está identificando.
Primeiro requerimento de destaque dos Senadores Roberto Freire e Antonio Carlos Valadares.
Emenda n2 06: o eminente Senador José
Eduardo Outra pede destaque para a Emenda nº06.
Em votação o requerimento de destaque.
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A Presidência adverte aos Srs. Senadores que
estão sendo colocados em votação os pedidos de
destaque.
Penso que não há nenhum inconveniente se o
fizermos em bloco, de 01 a 16.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -O que está
em votação, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - O requerimento de destaque, a fim de saber se o Plenário aprova o destaque.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, eu
gostaria, à margem da discussão, de propor ao Bloco da Oposição que, como concordamos com a votação dos destaques, agora votaríamos também em
bloco, em votação coletiva e não em uma possível
votação nominaL
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A Liderança do Governo não se opõe à aprovação dos
destaques? .
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não, Sr.
Presidente; uma coisa é a votação do requerimento
de destaque; outra coisa é a votação da matéria; e
outra coisa ainda diferente é a votação nominal.
O SR. ELCIO ALVARES - Estou propondo
isso porque, inclusive, eu poderia recusar a votação
dos destaques, o que- ressalte-se - não é uma prática que temos adotado aqui; pelo contrário, a Liderança do Governo tem adotado sempre a ampla determinação de permissão do destaque. Porém, para
facilitar o trabalho... Evidentemente, creio que seja,
de parte do Bloco da Oposição, necessária uma tomada de posição em relação a essas matérias, que
são consideradas mais importantes, segundo me pareceu pela palavra inicial do Senador Roberto Freire.
Então, estou fazendo uma proposta que o.Bioco de Oposição pode não aceitar, mas o faço na presunção de entrarmos em entendimento para a votação dessas matérias, evidentemente em virtude do
adiantado da hora, porque gostaria que todas as
emendas fossem discutidas e votadas nas comissões para evitar que houvesse uma quebra de votação, e a matéria fosse ao plenário dessa forma.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - A
Presidência interfere para colocar os destaques em
votação, em bloco, mas vou colocar em votação
cada emenda separadamente na forma simbólica.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos de destaques queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à votação do destaque à Emenda n2 6,
de autoria do eminente Senador José Eduardo Outra.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
=Rejeitada.
Em votação a Emenda n2 7, de autoria do emi·
nente Senador Jose Eduardo Outra. -·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecerseritaaós. (Pausa.)
Rejeitada.
Em votação o requerimento de destaque à Emenda-n2 8, do eminente SenB,dor José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n2 1O, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
- Em votação o destaque à Emenda n2 11, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n 2 12, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n2 13, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Reje~ado.
· ·
·
Em votação o destaque à Emenda nº 14, do
emlnerite-Senador José-E:c:luai1::lo Outra.
Os Srs. Senadores· que- o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda nº 15, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n2 16, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda nº 17, do
·eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n9 18, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o destaque à Emenda n9 19, do
eminente Senador José Eduardo Outra.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O eminente Senador Eduardo Suplicy fez um
requerimento de destaque pedindo que as suas
Emendas n9s 50, 51 e 52, por serem conexas, fossem votadas simultaneamente. A Presidência, vai
proceder à votação.
Em votação os destaques às Emendas n9s 50,
51 e 52, do eminente Senador Eduardo Suplicy.
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados.
O eminente Senador Antonio Carlos Valadares,
um dos Líderes do Bloco da Oposição, submete à
votação o requerimento destacado para votação da
Emenda n9 48.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - V.
Ex" tem a palavra.
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~o_SR. JOSAPHAT MARINHO - Apenas para
declarar que não fiz reqüérimento'-dé destaque, não
porque esteja conformado corinJ·parecer, mas para
evitar um sacrifíciõTrt"útil.

O SR. PRESIDENTE (Bernardo-Cabral) - Fica
o registro do eminente Senador Josaphat Marinho.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Corr
a palavra o Senador Jefferson Péres, que vai faze1
um apelo aos companheiros da Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. JEFFERSON PÉRES .:.. Sr. Presidente
sugiro ao Relator que emitiu o parecer sobre é
Emenda ng 27, o simples deslocamento do inciso
do caput para o parágrafo; isso atenderia à emende
do Senador José Eduardo Outra, sem prejuízo.
O-SR.-PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - C
Senador Fernando Bezerra levará em consideraçãc

a manifestação do eminente Senador Jefferson Pé·
res, para que desfoque; é uma questão mais de rsdação. Depois V. Exªs entrarão em entendimento.
- ---A Presidência agradece a presença dos eminen
tes Srs. Senadores e os convoca para uma reunião or
dinária amanhã, às 10h, neste mesmo plenàno.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13h:30min.)

Ata da 16i! Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de julho de 1997
~

Sessão Legislativa Extraordinária da 5Qi! Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e José Alves

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

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares- Bello Parga - Benedita da Silva- Beni Veras
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres -João França -João Rocha- Joel de Hollanda
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo José Eduardo Outra - José Fogaça- José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro
Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio
Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir
Soares- Onofre Quinan- Osmar Dias - Otoniel Machado- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir CampeloVilson Kleinubing - Waldeck Omelas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Sênador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 516, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 210, item 2 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja transcrito no Diário do Senado Federal, para que
conste dos anais, o artigo intitulado •A nova cooperação entre Brasil e Portugal", publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição do dia 20 de julho
de 1997, de autoria de Antônio Guterres, PrimeiroMinistro de Portugal.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997. - Senador Gilberto Miranda.

(À Comissão Diretora para exame.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com o art. 21 O, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora e, posteriormente, incluído em Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exerCício, Senador Nabor
Júnior.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 517, DE 1997

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres·
tadas pelo Ministro da Fazenda as seguintes informações, relativas à extinção da Superintendência
Nacional do Abastecimento - SUNAB, prevista na
Medida Provisória nº 1.516-1, de 3 de julho de 1997:
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1. Qual o número de servidores efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Sunab no momento da edição da Medida Provisória nº 1.576 (distribuídos por cargos que ocupavam e seus respectivos locais de trabalho)?

cfarecer de que modo o Ministério da Fazenda pretende capacitar-se para assumir as funções desempenhadas pela SUNAB, que 11JOdelo de acompanhamento e proteção ao consumidor será implantado e
qual a estrutura necessária para· atingir seus objeti-

2. Será criado novo órgão com a finalidade de
assumir as competências dispostos nos incisos I e 11
da referida medida provisória, levando-se em consideração a atual estrutura e capilaridade da Sunab?
Em caso negativo, a quem. caberá as citadas competências?

vos.

3. O Ministério da Fazenda já utilizou da prerrogativa disposta no inciso III do art. 32 da Medida
Provisória? Em caso positivo, quantos funcionários
foram cedidos a que órgãos e/ou entidades?
caso negativo, o Ministério tem desenvolvido estudos com essa finalidade? Quantos servidores deverão ser aproveitados pelo Ministério e quantos
~.deverão ser cedidos a órgãos e/ou entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor?

Em

4. Qual o modelo de acompanhamento de
abastecimento e preços o Ministério pretende implantar a nível nacional, tendo em vista os conceitos
de concorrência, globalização da economia e proteção ao consumidor? De que maneira os servidores
colocados a disposição do Ministério pela Medida
Provisória n2 1.576 inserem-se nesse modelo, inclu. sive no que se refere a nível de qualificação, neces- _
sidades de treinamento e desempenho? Quais instrumentos de proteção serão colocados a disposição
dos consumidores, de acordo com o modelo proposto pelo Ministério?
Justificação

Sala das Sessões, 22 de julho de 1997.- Senadora Benedita da Silva, PTIAJ.

(À Mesa para Decisão.)
_ REQUERIMENTO N2 518; DE 1997
-Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam soficitadas ao
Ministro de Estado dos Transportes aà seguintes informações:

r

1 Qual a râzãó das divergêhcíàs e}Cistentes
entre o Programa de Obras divulgado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
202 Distrito Rodoviário Federal. Alagoas (cópia em
anexo), e o Programa de Restauração de Rodovias
divulgado pelo Ministérjo_do:::: Transportes por intermédio do Aviso-circular nº 001/GM/MT?
2) Existe algum cronograma de execução física
_des.sas obras de restauração? Caso afirmativo, detalhar.
3) Qual a situação atual das obras previstas no
Programa de Restauração de estradas e rodovias
que cruzam o Estado de Alagoas? Detalhar os trechos e/ou municípios tipo de restauração (operações
tapa-buracos, recapeamento, novo asfalto, asfaltamente em local onde este não existe, operações
emergênciais, correção de curvas, alargamento de
pontes, construção de terceira faixa, passarelas,
etc), previsão de início ou de término das obras, estágio da obra, percentual físico realizado e a realizar,
percentual financeiro realizado e a realizar valores
previstos, alocados e pagos.

A Medida Provisória nº 1.576 autorizou o Poder
Executivo a extinguir a Superintendência Nacional
do ·Abastecimento- SUNAB e o Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição - INAN. Ambos desempenham funções de grande relevância à população,
sendo que a Sunab oferece suporte para os órgãos
de proteção ao consumidor em todo o País. Numa
economia crescentemente competitiva, onde o consumidor está exposto a grande quantidade de produtos com preço, qualidade e condições de pagamento
diferenciadas, os órgãos de proteção ao consumidor
e acompanhamento do abastecimento e de preços
ganham destaque.

As_ divergências das informações e a necessidade de acompanhamento dessas obras exige um
esclarecimento imediato, motivo pelo qual se justifica
o presente requerimento.

Considerando esse cenário e as últimas medidas relativas ao assunto, faz-se necessário es-

Safa das Sessões, 22 de julho de 1997.- Guilherme Palmeira, Senador.

Justificação

I 18

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
OEPART AMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
20" DRF

PROGRAMA DE OBRAS

RESTAURACÕES:

BR-101/Al
Dotação orçamentária: 2.300.000,00
2.300.000,00 X 1,15 =2.645.000,00
Apenas suficiente para concluir ~trecho da BR-1 Ó1, divfSél AUSE.
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BR-316/AL
Dotação orça:mentária: 2.500.000,00
2.500.000,00 X 1,15 = 2.875.000,00
Palmeira dos Índios -Chã do Pilar
Recursos insuficientes para concluir a obra, mais suficientes para
dar início aos serviços.

ELIMINACÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS BR-104/AL

a) Aeroporto - Posto da PRF (DUPLICAÇÃO)
Necessidade para 1997 R$ 1.000.000,00
Necessidade para 1998 R$ 1.100.000,00
b) Passarelas para pedestres
- Ufal
- Conj. Eustáquio Gomes
Valor da Obra: R$ 800.000,00

ELIMINACÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS BR-101/AL

a) Trevo Joaquim Gomes
Valor da Obra: R$ 150.000,00
b) Trevo para Flexeiras
Valor da Obra: R$ 200.000,00
c) Alargamento das Pontes
- Sumaúma e Varrela
Valor da Obra: R$ 300.000,00
d) Correção das curvas nas ladeiras:
- Usina Terra Nova e Sumaúma
Valor da Obra: R$ 200.000,00

1I 9

e) Trevo de acesso a Coruripe
Vaiar da Obra: R$ 100.000,00
3

f) Alargamento de ponte sobre o Rio Coruripe dimplantação de 3 s

faixas
Valor da Obra: R$ 600.000,00
g) Alargamento de ponte sobre o Rio Perucaba
Valor da Obra: R$ 300.000,00
h) Travessia Cidade de Junqueiro
Valor da Obra: R$ 200.000,00
i) Travessia Cidade de Messias
Valor da Obra: R$ 500.000,00 'r<. LU~D

Correção de r1 1rvas perigosas
Valor da Obra: R$ 400.000,00

ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS BR-316/AL

a) Alargamento de 5 pontes no trecho Santana - Carié
Valor da Obra: R$ 1.000.000,00
b) Travessia de Santana do Ipanema
Valor da Obra: R$ 1.000.000,00
c) Operação emergencial Km 180 ao Km 218
Valor da Obra: R$ 150.000,00

ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS BR-423/AL

a) Alargamento de ponte e correção de curvas
Segmento: Delmiro Gouveia - Paulo Afonso
Valor da Obra: R$ 600.000,00
(TOTAL DOS SEGMENTOS CRÍTICOS: R$ 7.500.000,00)
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SERVIÇOS A SEREM INCLUÍDOS E NÃO CONTEMPLADOS NO
ORCAMENT0/97
I) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM
ALAGOAS
Valor orçamentário:
R$ 1.767.708,00
Valor necessário:
R$ 4.267.708,00

11) RESTAURAÇÃO DA BR-104/Al

a) Segmento: Km o - Km 35 (Div.PEIAL- União dos Palmares)
Valor da Obra: R$ 1.075.000,00
·
b) Segmento: Km 82 - Km 91 (Entroncamento BR-101/BR-104Aeroporto)
Valor da Obra: R$ 700.000,00

PROJETOS DE RESTAURACÕES
I) BR-316/AL
Projeto de restauração do segmento Santana do Ipanema - Palmeira
dos Índios
Valor: R$ 220.000,00
11) BR-423/AL
Projeto de restauração do segmento Km
Valor: R$ 320.000,00

o - Km 105

III) BR-424/Al
Projeto de construção do segmento Chã Preta/AL-PE
Valor: R$ 70.000,00
Maceió(AL), 19 de Maio de 1997

À Mesa para decisão
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Nos ter-

mos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno,
os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N° 519, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno,
requeiro a retirada do Requerimento n2 476, de
1997, de minha autoria, pelo qual solicito informações
ao Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis AIOS, em virtude de já haver recebido, daquele Órgão, as informações de que necessitava.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997.- Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido é deferido pela Presidência, nos termos do art. 215, 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 520, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, b, combinado com o
art. 338, 11, do RISF, requeremos urgência, para o
Projeto de Resolução n2 90/97, decorrente da aprovação do Ofício ·s· n2 33, de 1997, que 'encaminha
solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais,
para que possa contratar operação de crédito junto à
Caixa
Econômica
Federal,
no
valor
de
R$1.795.960,00 (um milhão, setecentos e noventa e
cinco mil, novecentos e sessenta reais}, cujos recursos serão destinados a financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andradas•.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997. Francelino Pereira (PFL} - Sérgio Machado
(PSDB} - Elcio Alvares (Governo) - Jáder Barbalho (PMDB} - Epitácio Cafeteira (PPB).
REQUERIMENTO N2 521, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, b, combinado com o
art. 338, 11, do RJSF, requeremos urgência, para o
Projeto de Resolução n2 91/97, decorrente da apro-
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vação do Ofício ·s· n2 34, de 1997, que 'encaminha
solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais,
para que possa contratar operação de crédito no valor de R$23.891.480,1 O (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta
reais e dez centavos), cujos recursos serão destinados a assunção de débitos de natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Minas Gerais
Administração e Serviços - MGS'.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997. Francelino Pereira (PFL) - Sérgio Machado
(PSDB) - Elcio Alvares (Governo) - Jáder Barbalho (PMDB)- Epitácio Cafeteira (PPB).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em
conformidade com o disposto no art. 340, inciso 11,
do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão
votados após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 522, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução nº 88, de 1997, que autoriza a União a
contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
US$60,000,000.00, destinada a financiar parcialmente o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da
Tecnologia Agropecuária para o Brasil - PRODETAB.
.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997. - Jefferson Péres - Jáder Barbalho - Leomar Quintanilha - José Eduardo Outra - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será votado após a Ordem do Dia, de
acordo com o Regimento lntemo.da Casa.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 523, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no art. 50, § 2º da Constituição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministério da Indústria,
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Comércio e Turismo (MICl) a seguinte solicitação
de informações:
1. Por que foi autorizada a importação de 150
milhões de litros de álcool da Europa, conforme denúncia apresentada pelo Correio Braziliense em 56-97, se estamos em pleno início da safra de canade-açúcar do Centro-Sul e o mercado já está abastecido?
2. Por que esse Ministério autorizou a compra
de onze navios de mel pobre da Índia, produto utilizado na fabricação de álcool, se o mercado já está
abastecido?
Justificação
Num momento delicado de nossa história nacional, em que nossa balança comercial é um dos
pontos vulneráveis de nosso programa de estabilização, não se pode aceitar que o País siga importando
produtos que não sejam realmente indispensáveis.
Se há uma necessidade, ela deve ser bem esclarecida, para que não pairem dúvidas quanto à legitimidade dos motivos.
Na nota 'Difícil de Entender", publicada no
Correio Braziliense em 5-6-97, Vicente Nunes denuncia essas importações que, à primeira vista, parecem incompreensíveis. O pior de tudo é que ele
sugere que as motivações não são legítimas, cornO
no caso da importação de álcool. Ele cita o diretor do
Sindicato dos Produtores de Açúcar e de Álcool do
Mato Grosso do Sul e de Sergipe, João Pessoa, que
acredita que o único interesse dos usineiros na importação é obter giro financeiro: ou seja, eles vendem o produto importado praticamente à vista e têm
180 dias de prazo para pagar aos exportadores.
O presente requerimento de informações visa
permitir o esclarecimento dessa importante questão
e subsidiar o Congresso Nacional no seu papel fiscalizador. E para que o Congresso possa cumprir
sua parte no processo de saneamento de nossa sociedade, requeiro com urgência as informações acima relacionadas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997.- Senador Júlio Campos, PFL- MT.
DIFÍCIL DE ENTENDER
Correio Braziliense, 5-6-97
Doze navios com carregamento de 150 milhões
de litros de álcool importado da Europa, acabam de
atracar no Nordeste. A operação é curiosa. Não só
pelo fato de estarmos em pleno início da safra de
cana-de-açúcar do Centro-Sul. Mas, principalmente,
porque o mercado está abastecido e porque a pro-

dução deste ano deve superar em 8% a do ano pas. sado, de acordo com estatísticas do Ministério da Indústria e do Comércio (MICl), divulgadas no último
mês.
A importação intriga não só técnicos do governo mas também gente do próprio setor. O diretor do
Sindicato dos Produtores de Açúcar e de Álcool do
Mato Grosso do Sul e de Sergipe, José Pessoa,
acredita que o único interesse dos usineiros na importação é obter giro financeiro. Ou .seja, eles vendem o produto importado praticamente à viSta e. têm
180 dias de prazo para pagar aos exportadores. Os
juros variam entre 8% e 11% ao ano, bem abaixo
das taxas aqui do País, superiores a 20% ao ano.
Assim, lucram com a diferença dos juros e ampliam
sua fatia de participação no mercado nacional.
·
Falta alguma explicação ainda para a compra,
já autorizada pelo MICT, de onze navios de mel pobre da Índia. O produto é utilizado na fabricação de
álcool.
Fora isso, a Petrobras, está solicitando ao Ministério das Minas e Energia e ao Departamento Nacional de Combustíveis (DNC} autorização para importar ao Chile 400 mil toneladas de metanol, com
isenção de imposto. O metanol é usado em mistura
cgm o_álç9ol ªnidr9 à. gªsºli!lª,-ªpe[la~ quando exis-_
te possibilidade de desabastecimento. E não é o
caso.

(À Mesa para Revisão.)
REQUERIMENTO N2 524, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o
previsto no art. 50, § 2º da Constituição Federal, reqt:eiro seja encaminhada ao Ministério de Minas e
Ener:gia a seguinte solicitação de informações:
1. Por que foi autorizada a importação de 150
milhÕes de litros de álcool da Europa, conforme denúncia apresentada pelo Correio Braziliense em 56-97, se estamos em pleno início da safra de canade-açúcar do Centro-Sul e o mercado já está abastecido?
2. Por que esse Ministério autorizou a compra
de onze navios de mel pobre da Índia, produto utilizado na fabricação de álcool, se o mercado já está
abastecido?
3. Por que estaria a Petrobrás pleiteando junto
ao Ministério da Minas e Energia a autorização para
importar do Chile 400 mil toneladas de metanol, com
isenção de imposto, já que o metanol só é usado em
mistura com o álcool anidro à gasolina quando existe
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a possibilidade de desabastecimento, se esse risco
não existe?
Justificação
Num momento delicado de nossa história nacional, em que nossa balança comercial é um dos
pontos vulneráveis de nosso programa de estabilização, não se pode aceitar que o país siga importando
produtos que não sejam realmente indispensáveis.
Se há uma necessidade, ela deve ser bem esclarecida, para que não pairem dúvidas quanto à legitimidade dos motivos.
Na nota 'Difícil de Entender', publicada no
Correio Braziliense em 5-6-97, Vicente Nunes denuncia essas importações que, à primeira vista, parecem incompreensíveis. O pior de tudo é que ele
sugere que as motivações não são legítimas, como
no caso da importação de álcool. Ele cita o diretor do
Sindicato dos Produtores de Açúcar e de Álcool do
Mato Grosso do Sul e de Sergipe, João Pessoa, que
acredita que o único interesse dos usineiros na importação é obter giro financeiro: ou seja, eles vendem o produto importado praticamente à vista e têm
1ao dias de prazo para pagar aos exportadores.
O presente requerimento de informações visa
permitir o esclarecimento dessa importante questão
e subsidiar o Congresso Nacional no seu papel fiscalizador. E para que o Congresso possa cumprir
sua parte no processo de saneamento de nossa sociedade, requeiro com urgência as informações acima relacionadas.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997.- Senador Júlio Campos, PFL - MT
Vicente Nunes
DIFÍCIL DE ENTENDER
Correio Braziliense, 5-6-97
Doze navios com carregamento de 150 milhões
de litros de álcool importado da Europa, acabam de
atracar no Nordeste. A operação é curiosa. Não só
pelo fato de estarmos em pleno início da safra de
cana-de-açucar do Centro-Sul. Mas, principalmente,
porque o mercado está abastecido e porque a produção deste ano deve superar em a% a do ano passado, de acordo com estatísticas do Ministério da Indústria e do Comércio (MICT}, divulgadas no último

mês.
A importação intriga não só técnicos do governo mas também gente do próprio setor. O diretor do
Sindicato dos Produtores de Açúcar e de Álcool do
Mato Grosso do Sul e de Sergipe, José Pessoa,

acredita que o único interesse dos usineiros na importação é obter giro financeiro. Ou seja, eles vendem o produto importado praticamente à vista e têm
1
dias de prazo para pagar aos exportadores. Os
juros variam entre a% e 11% ao ano, bem abaixo
das taxsas aqui do país, superiores a 20% ao ano.
Asim, lucram com a diferença dos juros e ampliam
sua fatia de participação no mercado nacional.
Falta alguma explicação ainda para a compra,
já autorizada pelo MICT, de onze navios de mel pobre da Índia. O produto é utilizado na fabricação de
álcQQI.
Fora isso, a Petrobras, está solicitando ao Ministério das Minas e Energia e ao Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) autorização para importar do Chile 400 mil toneladas de metanol, com
isenção de imposto. O metanol é usado em mistura
com o álcool
anidro à gasolina, apenas quando existe possibilidade de desabastecimento. E não é o caso.

ao

(A Mesa para Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício,Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
SGM!P

n2

661/97

Bras ma, 15 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF/624197, de 10 de junho de 1997, da Primeira Secretaria dessa Casa,
que trata da tramitação do Projeto de Lei ne 938-C,
de 1991 (Projeto de Lei da Cãmara nº ao, de 1993,
nessa Casa), informo a Vossa Excelência que a matéria foi apreciada como projeto de lei ordinária e
que os autógrafos encaminhados traduzem fielmente
a decisão da Câmara dos Deputados, a despeito de
falhas ocorridos na publicação dos avulsos.
Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta consideração.- Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Uma
vez atendida a diligência constante do Requerimento
n2 1.043, de 1996, o Projeto de Lei da Câmara n2 ao,
de 1993, que se encontrava com sua tramitação sobrestada, volta à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Passa-se à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, todos nós sabemos que as micros, pequenas e médias empresas são os agentes económicos mais dinâmicos na geração de empregos. Inquestionavelmente, são os micros, pequenos e médios empresários que dinamizam o mercado de consumo interno e a criação de postos de trabalho.
O Muro do Brasil vai depender justamente do
fortalecimento e do alargamento do seu mercado interno, dos ganhos de produtividade, da capacidade
de competitividade das empresas e das condições
de funcionamento que determinarão, em síntese, o
volume da geração anual de empregos. Para que
isso aconteça, é urgente adotarem-se novas medidas para melhorar a atividade desses fatores económicos, bem como diminuir a pesada carga tributária
que lhes é imposta, diminuir a taxa de juros e abrir linhas de crédito verdadeiramente atraentes. Tenho
certeza de que os resultados positivos de tai política
se farão presentes quase que imediatamente, em
benefício de todo o sistema económico.
Novos empregos, melhor distribuição de renda,
maior volume de arrecadação, elevação do padrão
de vida, novos ganhos de produtividade e, conseqüentemente, mais qualidade~ maior capacidade de
competitividade entre inúmeros ganhos económicos,
não são resultados impossíveis de serem conquistados a médio prazo com a aplicação de uma boa política.
Entendemos que as novas exigências do mercado mundial estão forçando essas mudanças e
compreendemos perfeitamente que as empresas
brasileiras precisam acompanhar os novos padrões
de produção industrial. Todavia, o Governo precisa
assumir uma posição mais decisiva em relação à
modernização das empresas, acompanhando de
perto as regras do mercado e da concorrência. Assim, é necessário estender, a uma parcela cada vez
maior do empresariado brasileiro mais dinâmico, maiores vantagens econõmicas, como redução de encargos e de impostos, maior acesso ao crédito com juros
menos onerosos, redução de taxas de importação de
equipamentos e insumos necessários e outros componentes, tudo isso em nome de uma maior eficiência e
competitividade da empresa nacional.
O empresário brasileiro moderno sabe muito
bem que o Brasil de hoje não aceita mais conviver
com sofismas. Todos sabem igualmente que a Nação exige que se defina já uma estratégia clara de

criação de empregos e que seja afastada de vez a
possibilidade de se ampliar o desemprego. Portanto,
as autoridades económicas precisam urgentemente
criar mecanismos que impeçam que os índices de
desemprego aumentem. Se isso porventura acontecer, todos nós sabemos que o Plano Real enfrentaria sérias dificu Idades.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil
de hoje necessita criar anualmente milhões de novos
postos de trabalho para os jovens que entram no
mercado formal em busca de um salário. Todavia,
um dos maiores obstáculos à criação des:;;es·empregos são os elevados encargos que oneram éin demasia os cofres das empresas.
Vale ressaltar que muitos desses encargos
nem sempre beneficiam os empregados. A contribuição patronal para a Previdência de 20% sobre os salários, até o limite de dez salários mínimos, somada
à contribuição de 10% do empregado, por exemplo,
não garante em nada a sobrevivência do trabalhador
na aposentadoria. Da mesma maneira. o auxílio-paternidade ou a licença-maternidade de quatro meses
são, na verdade, obrigações muito mais paternalistas do que realistas.
Existem outros direitos do trabalho que também custam caro ao empresário, e, em alguns casos, o próprio Governo dificulta o acesso dos trabalhadores a eles. Exemplos disso são o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, o JNSS, o salário-educação, o Incra e os Depósitos para Recisão
Contratual Imotivada.
. Além desses, ainda ampliam muito mais os encargos. trabalhistas. pagamento- do-repouso semanal, de férias, de feriados, do aviso prévio, do décimo terceiro salário, entre outros. Gostaria de ressaltar que o trabalhador deve ser protegido em seus direitos, mas é importante que haja uma diminuição do
peso dessas obrigações, que, como muitos sabem,
oneram a produção e o produto final, dificultam um
melhor relacionamento entre capital e o trabalho e
estreitam os canais de geração de empregos.
A bem da verdade, embora o custo total do trabalho no Brasil tenha equivalência
os países
mais desenvolvidos, não podemos ignorar que as
despesas com a mão-de-obra em nosso País são
bastante altas em relação aos salários.
O economista José Pastore, professor titular de
Economia e Administração da Universidade de São
Paulo, em diversos artigos e em pesquisa recente,
abre um debate bastante polêmico sobre a questão
e sustenta que os encargos sociais representam
para os empresários um fardo de 102% sobre o sa-
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Jário. Respondendo aos contrários, o próprio profesnúncias; mais de nove mil diligências nas capitais, e
sor Pastore afirma que o deserolbolsc de 102% nada
mil e setecentas no interior; mil e seiscentos autos
tem de ficção ou de armadilha ideológica, pois é
de infração; duas mil e cem infrações e quinhentas
uma realidade.
notificações. Isso, só até metade do primeiro semesSegundo ele, os 102% são impostos por lei,
tre de 1997.
são compulsórios e inegociáveis e não podem ser
Logo, dizer que a Sunab 'se tomou inadequatrocados por qualidade, produtividade, competitividada à nova realidade econômica do País', como
de, criação de empregos ou modernização das emconsta da justificação da medida provisória, desprepresas. Portanto, a lei que define esses encargos no
zando as pesquisas e os levantamentos oficiais reaBrasil não admite meio-termo.
lizados, é uma afirmação, no mínimo, incoerente. É
Diante dessa falta de abertura, defendemos
o argumento longe da realidade.
uma mudança na legislação para que as empresas,
Ainda que o País tenl:l_a_alcançado um certo
numa economia que pretende a curto prazo galgar
.
comrole-cfa
exploSão inflacionária, achar que a Supatamares mais superiores no terreno da moderninab
se
tomou
um elefante branco na administração
dade, possam estabelecer um diálogo mais livre com
é,
no
mínimo,
uma postura equivocada dapública
os seus operários e possam igualmente produzir mequeles
que,
no
afá
de
enxugar a máquina adminislhor e gerar mais empregos. Assim, é preciso ir mais
trativa, a desmantelam. É negar uma necessidade
fundo na discussão sobre a jornada flexível e sobre
que ainda faz parte do cotidiano dos brasileiros, reum peso menor dos encargos sociais.
cheado de abusos no que se refere a preços de meSr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, gostaria
dicamentos, de planos de saúde e de alimentos,
de terminar este pronunciamento dizendo que o rigor
para citar apenas alguns exemplos.
da legislação trabalhista, ao invés de facilitar os entendimentos entre o trabalho e o capital, só tem cauA Sunab é o único órgão federal de defesa do
sado transtornos a ambos.
consumidor, cuja estrutura está montada em nível
Finalmente, do estrito ponto de vistacla dimi- _ nacio.[lal, com delegacias em todos os Estados da
Federação. Está apta para agir sempre que ocorrer
nuição dos custos sociais do trabalho, cobramos das
qualquer abuso que viole os direitos do cidadão. Os
autoridades governamentais uma posição firme, no
órgãos afins que surgiram entre 1993 e 1997, como
sentido de colocar imediatamente o mercado de trao Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econóbalho brasileiro nos rumos mais seguros da economica-, a SOE - Secretaria de Direito Económico -e
mia globalizada. Esta oportunidade apresenta-se
a Seae - Secretaria de Acompanhamento Económiagora, mais do que nunca, no âmbito das discussõco - só existem em Brasília. São gabinetes montaes que definirão os principais pontos da reforma fisdos na Capital Federal que não possuem estrutura
cal e tributária que o Brasil precisa realizar a curto
de prestação de serviços ao público, num país de diprazo.
mensões continentais. Tanto assim que esses órgãMuito obrigado.
os, por várias vezes, utilizaram-se do trabalho de fisO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Por percalização da Sunab para obter dados que compromuta com o eminente Senador Lúcio Alcântara, convassem denúncias, como no caso das escolas, dos
cedo a palavra à Senadora Benedita da Silva.
medicamentos e dos combustíveis, já que, sem proA SR~ BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
vas,
nao poderiam r:>rocessar alg!Jém.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sr-s e Srs. Senadores, a extinção da Sunab, consA mola mestra do capitalismo é o lucro. Se não
há fiscalização contra os seus abusos, que são tantante da Medida Provisória n2 1.576/97, reeditada
em 3 de julho último, está para ser analisada pelo
tos, como fica a sociedade? Nenhuma economia liPlenário do Congresso e faz parte da reforma admivre, tendo como princípio básico as leis de mercado,
nistrativa que o Executivo vem implantando.
de livre iniciativa, pode dispensar o poder coercitivo,
Meu discurso de hoje tem por objetivo traçar
o respaldo legislativo e os resultados que um·órgão
uma rápida análise sobre o papel da Sunab no conde alcance federal possui. Tanto assim que os Estados Unidos contam com a Food and Drug Administexto do País e sensibilizar o Parlamento para a necessidade de um estudo profundo sobre_a citª~~---tration (Administração de Alimentos e Medicamenmedida provisória.
·
·· ·
tol>), para cootrolar a comercialização de remédios e
Até o mês de maio de 1997, portanto deste
alimentos, e com o Federal Reserve Bank (Banco de
ano, a Sunab já havia registrado mais de dez mil deReserva Federal}, para o controle do mercado finan-
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ceiro, para citar o exemplo mundial de economia de
mercado.
Por outro lado, os recursos financeiros que o
Estado economizaria são risíveis -algo em tomo de
US$5 milhões- frente à possibilidade do abuso generalizado que possa advir da falta de fiscalização e de
controle efetivos.
O Brasil peca mortalmente, nas mais diversas
áreas, pela falta de uma fiscalização séria e eficaz,
que resulte na punição de infratores e criminosos.
Deveria aprender essa lição inúmeras vezes sentida,
inúmeras vezes denunciada, inúmeras vezes lamentada!
A Sunab não se limita a controle de preços:
também atua na produção, transporte, armazenamento, comercialização e distribuição de mercadorias e serviços. Num exercício de livre raciocínio,
questiono: será que o Poder Executivo já examinou
a possibilidade de inverter o caminho: extinguir o
-Cade, a SOE e a Seae, três departamentos restritos
a Brasília, incapazes de atuar ~;:' ~mbitc;· nacional?
Não seria o caso de manter a Sunab, eilxugá-la e
beneficiá-la com uma administração profissional e
experiente, que possa readaptar a dinâmica do órgão frente às novas exigências, invertendo a danosa
tradição das indicações políticas?
Quero ilustrar meu discurso com o seguinte
fato: há poucos dias, o Diretor da Secretaria de Direito Económico declarou pela televisão que a Sunab estava extinta, mas que os medicamentos teriam seus preços reduzidos, alertando os consumidores para que procurassem verificar as listas de
preços no balcão das farmácias. Ora, a obrigatoriedade das farmácias de afixarem seus preços decorre
de Portaria da Sunab. Uma vez extinta, o que se verificou foi a retirada da tabela de preços de muitas
delas.
A defesa do consumidor é um dos mais importantes postulados constantes da nossa Carta Magna, como garantia do exercício da cidadania e do
equilíbrio que deve existir nas relações de consumo.
E, uma vez que integramos a defesa da sociedade
civil, temos o dever de protegê-la!
É por isso que venho a esta tribuna. Além disso, estou fazendo um requerimento de informações
ao Ministro da Fazenda, porque entendo a importância de termos órgãos como a Sunab, que poderia,
isto sim, passar por um processo interno de aproveitamento, sem necessidade de ser extinta. E caso
seja realmente extinta, pergunto: para onde irão esses servidores - que tenho defend!rlo desta tribunaque acumularam, durante todo esse tempo, larga ex-
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periência em dar combate, controlar e fiscalizar abuserá feito deles? Porqu.e, pelo que estamos vendo, está se extinguindo um órgão sem colocarnadael!l_seulug~re, com isso, está se abrindo
mão de pessoas experienteS, capazes, para dar
continuidade ao trabalho. Não podemos concordar
com essas coisas sem que haja, de nossa parte, nenhum comentário.
Não tenho procuração de · nenhum servidor,
mas estou atenta, na medida em que se quebra a
estabilidade desse servidor, na medida em que estamos precisando adequar os nossos órgãos às novas
diretrizes decorrentes não só da g_lobalização, mas
também da própria reforma empreendida pelo Governo. Portanto, não podemos abrir mão da experiência e da qualidade dos serviços que esses servidores têm prestado.
Por isso, desta tribuna, convoco meus Pares
para que fiquemos atentos a todas estas medidas
que aqui temos tomado no sentido de atender ao
Govem9 Fed~ral, ~o9ue se refere à extinção de vários órgãos. E necessário aproveitar esses· servidores, para que se mantenha a qualidade dos serviços
prestados por eles. Não podemos deixar que órgãos
venham a substituir apenas pessoas e locais. Uma
leitura apurada do que está sendo colocado no lugar
do órgão extinto demonstra que nada mudou, a não
ser uma vontade política de mudar pessoas. Precisamos ficar atentos e questionar essa nova forma de
proceder em relação aos órgãos extintos, ou seja,
passando para a população a idéia injusta de que se
trata de elefantes brancos, que não prestam serviços
à comunidade.
A justificativa que se faz - este é o meu pensamento - para a adequação política é que esses órgãos são extintos e que se coloca outra coisa no lugar, para que, politicamente, possamos atender a alguns. Isso não pode continuar, porque temos absoluta certeza de que a Sunab é um órgão necessário
para que o Governo Federal, principalmente em sua
reforma administrativa, possa fazer uso da qualidade
de tantos servidores que lá têm prestado os seus
serviços.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha.
V. Exi! dispõe de 20 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, na semana passada, teci alguns comentários sobre uma

~sos?_Qque
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questão que me chamou bastante a atenção, e creio
que está chamando a atenção de diversos segmentos econômicos e sociais deste País e vem sendo
objeto de discussão por parte da imprensa brasileira
e também da mídia internacional.
Trata-se de assunto da maior relevância. Por
essa razão, compilei alguns dados e os trouxe à
apreciação dos meus Pares nesta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo
que grave ameaça põe em risco os interesses do
povo brasileiro.
A exemplo do que ocorre em outros países,
também aqui. no Brasil, a chegada do Terceiro Milênio deixa de ser exclusiva fonte de especulação para
provocar enorme preocupação. É que a maioria dos
computadores, cuja praticidade e multiplicidade de
uso faz dele instrumento básico de quase todas as
atividades a serviço do homem, não está preparada
para a chegada do ano 2000. Ou seja, o computador
não saberá distinguir o ano 2000 do ano 1900.
A maioria dos programas de computador usa
apenas os dois últimos algarismos para registrar o
ano utilizado em datas. Portanto, depois do ano
1999, vem o ano 2000, ou, se expresso em dois algarismos, o ano 00, na leitura do computador, igual
ao ano 1900, também 00.
Assim, as memórias dos computadores estão
programadas, em sua maioria, para armazenar as
datas numericamente, no formato de dois dígitos
para dia, mês e ano, sendo que, no caso do ano, registra-se apenas a dezena, desprezando-se centena
e milhar.
O nobré Senador Valmir Campelo aborda aqui
a questão - que comentei e sobre a qual falamos do bug do milênio.
A data: de hoje, por exemplo, é reconhecida na
linguagem dos computadores como 22.07.97. Imaginemos agora a data de primeiro de janeiro do ano
2000. O computador a lerá como 01.01.00, facilmente confundível com primeiro de janeiro de 1900.
O resultado desse engano, aparentemente
simples, poderá assumir proporções assustadoras,
na medida em que constatamos o quanto a informática integra, hoje, o nosso cotidiano. É impossível
mensurar com exatidão os danos que essa confusão
poderá causar, haja vista que o resultado do processamento de uma data errada é diferente em cada
programa. O certo é que, quanto mais antiga a tecnologia utilizada, maiores os problemas.
O que acontecerá? Ninguém sabe. Ninguém
pode garantir.

H

Técnicos no assunto ouvidos pela revista Exame, em matéria intitulada ·o Bug do Milênio", publicada em sua edição de nº 628, de janeiro de 1997,
sugerem que, dentre os desvios de procedimento, os
computadores poderão criar as seguintes cenas nos
primeiros minutos do ano 2000:

"Os salários dos empregados, as pensões dos aposentados não serão pagos. O
computador entende que. em .J9QO eles n~o
existiam•.
·
O Sr. Valmir Campelo- V. Exª me permite um
aparte, nobre Senador Leomar Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Ouço-o com
muito prazer.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Leomar Quintanilha, quero enaltecer o pronunciamento
de V. EJcl!. Já em conversas com alguns colegas,
particularmente comigo, informalmente, V. Exª tinha
transmitido esta preocupação com o que poderá
acontecer com todos os computadores do mundo inteiro a partir do ano 2000. Realmente fiquei convencido e preocupado, porque o prejuízo que se poderá
dar com relação a isso é enorme não só para o nosso País, mas para os outros países. Pagamentos de
aposentados, de servidores, marcação de passagem, saldos bancários, enfim, tudo que hoje se faz
através do computador fica prejudicado com a mudança do século. E V. Exª sabe perfeitamente que
isso requer muito tempo, para que os países comecem a se preocupar com essa nova mudança. V. Exª
mesmo tinha me dito que, aqui mesmo, o Prodasen
já estava preocupado, estudando uma maneira que
pudesse colaborar para amenizar talvez esse problema. De forma que o assunto é sério, como V. Exª levanta, é preocupante, é um assunto do momento. E
apesar de muitos afirmarem que ainda faltam três
anos, esse tempo não é suficiente. Demora, às vezes, uma década para que isto aconteça: uma mudança radical na leitura dos computadores não só do
nosso país, mas do mundo inteiro. De modo que eu
não poderia deixar de homenagear e enaltecer a
preocupação de V. Exª, que traz a esta Casa um assunto de suma importância e que requer um estudo
e uma preocupação maior por parte do órgão próprio
do nosso País, que é talvez o Ministério da Ciência e
da Tecnologia. V. Exª está de parabéns pelo importante tema que focaliza, entre os muitos que traz a
esta Casa, sempre da mais alta relevância para o
nosso País.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Agradeço
ao nobre Senador Valmir Campelo. Percebo que V.
Exª alcançou a complexidade e o nível de risco que
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corre a sociedade, particulannente a brasileira, se
providências urgentes não forem adotadas para correção dos nossos programas utilizados nos computadores.
Talvez o cidadão pobre, aquele que não tem
computador, não o conheça e seja o mais prejudicado, porque hoje a sua vida, assim como a de todos
os cidadãos e instituições, está infonnatizada: seu
salário, sua conta telefónica, a distribuição de energia elétrica, de passagens; enfim, todas as atividades que envolvem a vida do cidadão estão hoje, total
ou parcialmente, controladas pelo computador. De
fonna que, se essa correção não for adotada em
tempo hábil, o risco de pennitinnos que o cidadão
brasileiro seja prejudicado é muito grande.
Gostaria de continuar citando aqui as possíveis
cenas que poderão ocorrer, confonne afinnam os
técnicos em infonnática, registradas pela revista
Exame:

·caixas eletrônicos rejeitam cartões
com data de validade 00. Isso já começou a
acontecer nos Estados Unidos. As máquinas
julgam que esses cartões estão invalidados
desde 1900.
Na manhã de 1º de janeiro do ano
2000, sábado, cofres bancários se abrem
automaticamente. Motivo: os computadores
acham que é dia 1º de janeiro de 1900, uma
terça-feira.
Sistemas telefónicos consideram que
uma ligação iniciada em 31 de dezembro de
1999, ao passar da meia-noite, durou de
1900 até 1999- um século. Corrigir o problema sai mais caro, em muitos casos, que
simplesmente não cobrar esses telefonemas.
Reservas de avião são canceladas
porque, para os computadores, a partida ou
chegada já passou. Pior. aeronaves que decolam na noite do dia 31 erram o cálculo do
tempo de vôo em pleno ar, e sistemas de
orientação baseados nesse dado confundem os pilotos. Nos aeroportos, torres de
comando podem julgar que aviões que acabaram de pousar já decolaram há um século.
Contas vencidas em dezembro são cobradas a partir de janeiro com um século de
atraso. Prestações também são calculadas
com juros de 100 anos. A contrapartida:
uma aplicação financeira feita em dezembro
também pode render um século.
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O sistema de previdência calcula errado a idade dos contribuintes. Quem nasceu
em 1970 pode ter 70 anos de idade e ganhar uma aposentadoria precoce aos 30
anos. Ou então ter idade 70 anos negativa
e, aí, o sistema pifa.
Fannácias rejeitam lotes de remédios
por considerar expirada a data de validade.
Hospitais dão alta a pacientes antes do tempo. Numa cirurgia na virada do ano, é imprevisível a reação de aparelhos que calculam
a dosagem de drogas com base na data do
nascimento do paciente (felizmente, tais
aparelhos são raros).
Unhas de produção automáticas que
fazem peças para entrega just-in-time começam a trabalhar freneticamente. Elas
consideram que há um século de atraso em
todas as encomendas.
Seguradoras erram no cálculo de carências e prêmios: passam a distribuir bônus
indevidos aos segurados, pois acham que
eles não usam suas apólices há quase um
século.
Uma fila intenninável de caminhões se
aglomera nas fronteiras, porque computadores da Receita Federal julgam esgotada a
validade de todas as guias de exportação e
importação. Navios também ficam parados
nos portos·.
A possibilidade de ocorrerem tais fatos começou na década de 70, quando foi criada grande parte
dos programas que guardam o ano em dois algarismos: Naquela época, a memória de computador era
um artigo caro. Cada megabyte custava US$10 mil.
Hoje, o mesmo megabyte custa 10 centavos de dólar. Dessa fonna, era vital economizar espaço. Além
disso, parêcia muito distante o ano 2000.
Portanto, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o quadro é sério, complexo, da maior gravidade.
Está a exigir amplo debate e profundas reflexões.
De custo elevado, mister se faz discutir orçamentos, origem dos recursos necessários. E, pior do
que o dinheiro, é o tempo. O trabalho a ser feito demanda longo tempo, uma vez que será realizado de
fonna artesanal, manualmente, linha por linha, programa por programa, alterando-se o fonnato de registro de datas de dois para quatro dígitos.
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Aos técnicos em informática está sendo atribuída a enorme responsabilidade de não permitir que a
mudança de data cause transtornos à população.
Urge que as organizações atuantes na área de
informática desenvolvam um projeto mundial objetivando promover as alterações de programa necessárias para a chegada do novo milênio. Será isso
possível? Técnicos garantem que não:
Exatamente pelo fato de que o reparo somente
poderá ocorrer de forma manual, este envolverá custos elevados e muito tempo.
Fala-se algo em tomo de US$600 bilhões no
âmbito mundial, sendo que só no Brasil esta cifra poderia chegar aos US$20 bilhões. Isso porque aluaimente o custo para se alterar uma linha de programa
é de aproximadamente um dólar e meio, com tendência de aumento à medida em que nos aproximamos do ano 2000.
Informações obtidas junto ao mercado dão-nos
conta de que na América do Sul 90% das empresas
ainda não começaram a combater o problema do
ano2000.
No Brasil, 2.500 casos do problema são considerados graves. Há, em média, 8 mil programas por
empresa ou instituição. Cada uma tem 1O milhões
de linhas de código. Essas empresas deverão gastar, individualmente, de R$10 a R$15 milhões para
corrigir seus programas. Uma única pessoa levaria
100 anos para efetuar essa correção.
Apesar desses números revelarem verdaâeiro
caos, as providências tomadas pelas empresas brasileiras para enfrentarem o problema do ano 2000
ainda nos parece perigosamente tímidas.
Preocupa-nos as instituições públicas, especialmente o Governo, que tem uma estrutura gigantesca e, sabidamente, não dispõe dos equipamentos
mais avançados tecnologicamente. Ele deve estar
atento à imperiosidade do assunto.
No caso específico do Senado Federal, a nossa Casa, temos informações de que o Prodasen já
instituiu grupo de trabalho para avaliação preliminar
do tema. Estimativas feitas com base em custos fornecidos em recente seminário realizado pela IBM,
nos Estados Unidos, indicam que o nosso Centro de
Processamento de Dados poderá: gastar mais ou
menos R$10 milhões para o ajuste.dos seus programas.
A partir dessa avaliação, ainda que inicial, podemos projetar os custos desse ajuste no âmbito do
Governo Federal, que possui sistemas bastante
complexos como o de telecomunicações.
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Temos notícia de que o Serpro também já se
movimenta e trabalha no Projeto 2000, que tem por
objetivo fazer as conversões necessárias em seus
programas, preparando-os para a virada do século.
No setor privado, empresas de informática já
oferecem, via Internet, os seus serviços para efetuaremcooversões de programas. Profissionais de informática familiarizados com antigas linguagens de
computador, como a Cobol, voltarão a ser muito valorizados. Será o retomo dos dinossauros, denominação utilizada para se referir a ambientes de informática em desuso há muito tempo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essa
questão não está sendo colocada agora. Em 1983, o
PrO!lf!llllªºor da_Ford Ameri_cana Bill Schoen pregou
para as 500 maiores empresas da revista Fortune
os riscos de armaz~nar o_arw ç;om_apenas dois algansmos~-Não-foi levado a sério.
Em 1993, o canadense Peter de Jager escreveu na revista Computerworld sobre a gravidade do
problema, tendo se transformado, desde então, no
maior guru do bug do milênio no mundo.
Apesar do enfático alerta de suas pregações, a
maioria dos seus interlocutores não dispensou a
elas, à época, a necessária atenção. Toda pregação
de Jager continuou ecoando no vazie até 1996. Nessa ocasião, o Gart(l~r Group, respeitada consultoria
tecnológica americana, fez uma estimativa de custo
global para preparar os programas de computador
para a viradá domilênio. O mercado americano levou um susto.
Desde então, várias empresas em diversos
pàíses têm se mobilizado e conferido a justa dimensão áo problema.- ·
-

.1:: __no_6rasil1 No_Brasil, até a metade do ano
passado, o desinteresse era quase total. Tanto é
verdade que a palestra do guru Jager sobre o tema
chegou a ser cancelada por falta de audiência.
Pesquisa da C_onsultoria Boucinhas&Campos,
realizada em dezembro de 1996, com 108 empresas
brasileiras, verificou que apenas 20% delas já estão
.t~ªbalh~.ngq_.na_çQnversão de seus programas; 36%
afirmaram que vão começar a trabalhar no problema
em 1997; e 19% admitiram desconhecer por completo o assunto.
Dos recursos d~ que dispomos" o tempo é o
único que não se recupera. E está cada vez mais
exíguo. O final do século se aproxima. As correções
deverão ser processadas o quanto antes. A partir de
1998, haverá problemas para se proceder aos ajustes necessários.
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É inconcebível corrennos o risco de, após conquistas tecnológicas inimagináveis, sermos surpreendidos por um fenômeno de natureza tão corriqueiro quanto esplendoroso, o romper de um novo
dia.
É inútil pennanecennos à espera de um acontecimento milagroso, o surgimento de um programa
mágico capaz de anular o bug do milênio.
Essas razões, Sr. Presidente, levaram-me a
trazer novamente esta questão ao plenário desta
Casa, a fim de chamar a atenção dos Srs. Senadores para a seriedade e gravidade do tema. Estou,
concomitantemente, questionando alguns órgãos do
Governo Federal, porque sei das dificuldades que o
Governo Federal tem, de fonna muito diferente da
iniciativa privada, que é mais ágil e pode decidir isoladamente por suas necessidades e adotar as providências necessárias imediatamente. O Governo Federal, para fazer gastos, precisa do Orçamento; para
c::umprir o Orçamento, é preciso que ele seja votado
nesta Casa, ou seja, haverá demanda de tempo e
toda uma burocracia a ser vencida. Portanto, entendo que a grande preocupação ainda está centrada
na necessidade de as instituições públicas adotarem
providências imediatas para se inteirarem desse grave problema a que me refiro, qual seja, o fato de os
nossos computadores e os seus programas não estarem preparados para o ingresso no terceiro milênio.
Cartões de crédito, prestações da casa própria,
contas bancárias, salários, aposentadorias, controle
de vôos, serviços públicos, telecomunicações e tantas outras atividades não vão funcionar.
Vamos deixar o Brasil parar?
- Sr. Presidente, eram as considerações que eu
gostaria de trazer a esta Casa, nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
(Pausa.}
Concedo a palavra ao Senador João Rocha. S.
Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, um dos grandes
desafios que o Brasil continua a enfrentar, na virada
do milênio, não é somente o que nos colocou, com
muita precisão, o Senador Leomar Quintanilha, mas
também, e precisamente, o das desigualdades interregionais, que marcam nosso território e nossa gente como um cruel estigma que traça linhas divisórias
entre regiões mais pobres e regiões mais ricas.
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Para além dos números frios com que se apresentam as diferenças entre os Pl!3s regionais, há
uma diferença que não podemos tolerar, quando interpretamos o que significam esses números para as
regiões mais pobres do nosso País. Os números expressam: menos educação, mer:10s infra-estrutura,
menos saneamento. Por trás das frias estatísticas,
há milhares de vozes que clamam por melhor qualidade de vida e por uma distribuição mais equânime
dos benefícios do desenvolvimento.
Não nos podemos enganar com a visão ingênua, infelizmente largamente disseminada, de que
os Estados menos desenvolvidos constituem um
sorvedouro contínuo dos recursos públicos federais
e um pesado fardo que suportam os Estados mais ricos como preço a pagar por integrarem uma nação
subordinada ao molde federalista. Menos, ainda, nos
devemos enganar com a idéia de que as regiões
mais pobres constituem um problema sem solução,
as quais qualquer apoio está fadado ao fracasso,
qualquer ajuda toma-se inútil, uma vez que o lado
pobre do País tem seu destino marcado ela insolubilidade.
O subdesenvolvimento, Sr. Presidente, Sr!s e
Srs. Senadores, não é obra do destino, mas da história feita pelos homens. É preciso o compromisso
conjunto das forçás atuantes no País para que possamos promover o equilíbrio regional. Além do mais,
não sofrem apenas as regiões menos desenvolvidas
com o atraso e a miséria. O Brasil é uma Federação.
Se uma parte vai mal, o todo não pode ir bem. O desequilíbrio fragiliza todos, não apenas os que, por
motivos históricos, fjcaram para trás.
Com investimentos precipuamente direcionados para corrigir as distorções do desenvolvimento
desigual do todo federativo, as regiões mais necessitadas acompanharão o passo daquelas que estão
na frente e haveremos de alcançar o desejável equilíbrio nacional, pondo fim a uma situação que perdura por tempo já insuportavelmente longo.
Por essas razões, manifesto meu aplauso para
o direcionamento que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES vem dando aos investimentos em infra-estrutura, em especial
nas áreas de saneamento, energia, portos, hidravias, ferrovias, telecomunicações e transporte urbano. Ao mesmo tempo, aproveito a ocasião pára recomendar aos seus gestores que contemplem, prioritariamente, a Região Amazónica, o Centro-Oeste e o
Nordeste, para que o meu anseio - que na verdade
é o anseio da Nação toda - de vennos as regiões
menos desenvolvidas plenamente integradas ao pro-
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cesso de desenvolvimento global do País_se_transforme rapidamente em realidade.
Nos últimos três anos, assistimos a significativa
alteração no perfil dos desembolsos do BNDES. Há
10 anos, esses valores se situavam em US$3,5 bilhões, mantendo-se nessa faixa até 1993. Em 1994,
subiram para US$5,5 bilhões; em 1995, ultrapassaram US$7,5 bilhões; em 1996, saltaram para mais
de US$9,5 bilhões.
A experiência de sucesso do BNDES traduz-se
hoje num- ativo da ordem de R$48 bilhões. Com um
património líquido de R$14,5 bilhões, o Banco se
emparelha com os maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Ao longo da década de 80, o Banco fez dos f:!mpréstimos externos uma importante
fonte de recursos, obtidos junto a instituições financeiras privadas ou organismos internacionais, como
o Banco Mundial - BIRD e o Banco lnteramericano
de Desenvolvimento - BID. Enfrentando os problemas originados pela negociação da dívida externa
brasileira, a partir de 1987, o Banco amargou significativa redução dos ingressos externos. Nos anos 90,
o BNDES voltou a operar no mercado internacional,
tendo captado o equivalente a US$1 ,3 bilhão, entre
empréstimos e lançamentos de títulos.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, sabemos que o BNDES não deixou de incluir em sua estratégia de ação projetas que visam a reduzir os desequilíbrios regionais e a conceder apoio a programas das regiões menos favorecidas do País. Prazos
de pagamento em condições diferenciadas e melhores taxas de juros foram incorporados em projetes
situados nas_ Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre os quais podemos mencionar: o Programa
Nordeste Competitivo e o Programa Amazônia Integrada.
Tais programas devem ser louvados, Sr. Presidente! Mas entendo que outras iniciativas devem se
somar a essas já mencionadas, para que sejam contemplados os setores de infra-estrutura e saneamento, que se apresentam extremamente carentes nas
regiões mais pobres. Aliás, sabemos que há carência de investimento em infra-estrutura e saneamento
até mesmo nas regiões mais desenvolvidas e nas
áreas mais urbanizadas. Se tal fato ocorre, o que dizer de regiões que amargam um atraso de séculos?
A propósito, dada a pretensão do Banco em
ampliar os investimentos do setor de infra-estrutura,
quero enfatizar a necessidade de serem retomadas
as obras da Ferrovia Norte-Sul, linha de verdadeira
integração do Norte com o Sul, hoje interrompida em
Imperatriz, no Maranhão. Como sabemos, a implan-

JULHO DE 1997

_lC!ção dessa ferrovia, que vai cortar o País a partir de
Brasília, atravessando Goiás, Tocantins e Maranhão,
abrirá extraordinária oportunidade de caminhar em
direção à desconcentração económica e demográfica, além de constituir adequada estratégia para uma
ocupação mais competente dos cerrados, que vem
sendo devastado com uma velocidade preocupante.
Com a retomada das obras, o escoamento da produção do Centro-Sul e do Norte do País, via porto de
ltaqui, em São Luís do Maranhão, alcançará mais facilmente os mercados-europeu, norte-americano e
asiático.
O Sr. Ramez Tebet - Perrnite-me V. Exª um
aparte, nobre Senador?

O SR. JOÃO ROCHA- Concedo o aparte a V.
Ex".

O Sr. Ramez Tebet- Senador João Rocha, V.
Ex", sem dúvida nenhuma, a meu juízo, tem se
constituído o mais ardente defensor das regiões menos favorecidas deste País; tem ocupado constantemente ? tribuna pl;lra_.tentar sensibil!za~ a Nação brasileira, o Governo Federal, sobre a necessidade de
diminuir as desigualdades regionais, adotando medidas capazes de promover o desenvolvimento principalmente das regiões mencionadas por V. Exª: Norte,_ Nordeste e Centro-Oeste. Investimentos na área
de infra-estrutura, transportes, saneamento básico,
tudo isso é sumamente indispensável para a diminuição das desigualdades regionais. V. Exª representa
nesta Casa um Estado que compõe o Norte, o Estado de Tocantins, e eu, modestamente, o Estado de
Mato Grosso do Sul, que pertence à Região CentroOeste. Então, urge promover algo em favor desses
Estados. E falo por Mato Grosso do Sul, no instante
em que Sua Excelência, o Presidente da República,
viaja para visitar o meu Estado e de lá chegar à Bolívia, para concretizar ali um programa que vem sendo esperado há muito tempo. Tive oportunidade de
acompanhar o então Presidente da República José
Samey, hoje nosso colega neste Senado da República, pois à época eu era Superintendente da Sudeco - entidade que tinha a responsabilidade de promover e estudar o desenvolvimento da nossa região
-, que dava início a este projeto. O gasoduto da Bolívia, um entrelaçamento entre os dois países, terá
seu início de obra agora com a visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso no dia 25. Ele se constitui, dentro do meu Estado, Senador João Rocha,
talvez na maior esperança dos sul-mato-grossenses,
a fim de que o nosso Estado possa encontrar o seu
desenvolvimento, através de uma energia de preço
diferenciado. Faço este apelo ao Presidente daRe-
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pública para que, em lá chegando, não se esqueça
de dotar Mato Grosso do Sul de mecanismos diferenciados, a fim de que possamos, de fato, por meio
de energia farta e de um transporte intermodal, promover o desenvolvimento do Estado. Cumprimento
V. Ex" mais uma vez, dizendo que folgo muito quando o vejo na tribuna em defesa de um Brasil mais
justo e mais humano.
O SR. JOÃO ROCHA- Senador Ramez Tebet, recebo com muita satisfação o seu aparte. V.
Ex" é, como nós, um defensor intransigente dos interesses maiores do nosso País e, particularmente,
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para
que essas regiões se integrem às demais Unidades
Federativas.
Sentimos que a nossa região tem solução. Precisamos de muito pouca coisa do Governo para nos
tomarmos viáveis e integrados ao grande processo
produtivo do nosso País.
Faço, também, um apelo aos gestores do
BNDES para incluírem, entre as prioridades do setor
de infra-estrutura, a Usina Hidrelétrica de Lageado,
em Palmas, capital do Tocantins, com capacidade
de geração de 1.000 MW, que será interligada à
Rede Norte-Sul de Transmissão e à Hidrovia Araguaia-Tocantins, projeto que consta do Programa
"Brasil em Ação". Essa hidrovia constitui uma alternativa importante para o barateamento dos custos
de transporte, além de favorecer a integração de diversas regiões do País.
No ano passado, o Banco aprovou, para projetas de melhoria da infra-estrutura em todo o País, financiamentos próximos a R$3,5 bilhões. Esse montante representa um crescimento da ordem de 412%
em relação aos R$675 milhões de financiamentos
aprovados em todo o ano passado para o setor. Na
carteira de infra-estrutura do BNDES constam, entre
outros, os projetas: Gasoduto Brasil-Bolívia, que
está incluído no programa "Brasil em Ação", do Governo Federal; as Usinas Hidrelétricas de ltá e de
Salto Caxias; a Via Outra; a Ponte Rio-Niterói; o Metró de São Paulo, o Metrô de Brasília e o Metró do
Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, 80% dessas
obras se concentram nas Regiões Sul e Sudeste do
País.
Os desembolsos efetivamente realizados pelo
BNDES, em 1996, para empreendimentos em infraestrutura, chegaram perto de R$1,3 bilhão, com
crescimento de 35% em relação aos R$932 milhões
desembolsados em 1995. Prevê-se que os desembolsos subirão muito em 1997, devido ao crescimen-
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to das aprovações de fiuanciamento ocorridas em
1996.
Para o setor de saneamento, constam da carteira do BNDES financiamentos para o Programa
Sanear, projeto de saneamento básico na Região
Metropolitana de Fortaleza, com investimento total
de R$247 milhões, e a aprovação na área de saneamento básico, apoiando os empreendimentos de
concessionárias privadas nos Municípios paulistas
de Ribeirão Preto e ltu. O financiame·nto·é pouoo·superior a R$40 milhões para os dois Municípios. E nenhuma linha de crédito nessa área consta para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O Sr. Leomar Quintanilha - Senador João
Rocha, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. JOÃO ROCHA - Com muita satisfação,
Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha - Quero compartilhar com V. Exª as preocupações que expressa, nesta tarde, sobre as desigualdades sociais que se
acentuam cada vez mais em nosso País. Estamos
nos revelando incapazes e incompetentes para solucionar esse problema, continuando a permitir que o
volume maior de recursos seja canalizado para as
regiões mais ricas em detrimento das regiões mais
pobres. V. Ex" frisa o posicionamento do BNDES
quanto ao direcionamento de recursos. Ora, não podemos exigir que a empresa privada, que o capital
privado seja aplicado nessa ou naquela região. Mas
é função institucional, é obrigação do Governo procurar evitar justamente essas desigualdades regionais e minimizar o sofrimento das regiões mais apenadas, como é o caso do Estado que V. Exª e eu
representamos - o Tocantins; como é o caso dos
Estados das Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País. Não é possível admitirmos que as instituições públicas continuem investindo seus recursos
de forma mais volumosa e mais acentuada nas regiões mais ricas. Se não bastasse isso, Senador
João Rocha, ainda vem a Medida Provisória n2
1.511, salvo engano, que proíbe aos Estados das
Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, cuja vocação económica é basicamente centrada no setor primário, explorarem seus imóveis, obrigando-se a uma
reserva legal de 80% da área. É um verdadeiro confisco ao património do cidadão, um assalto à economia dos nossos Estados, à economia dessas regiões mais pobres. Não podemos ficar de braços cruzados frente a essa situação e por isso comungo com
V. Exª da sua preocupação; por isso quero ombrear
com V. Ex" essa luta, que não deve ser só minha

nem de V. EX', mas de todos desta Casa para procurar diminuir os efeitos nefastos da desigualdade
social existente no Brasil.
O SR. JOÃO ROCHA - Nobre Senador Leomar, incorporo ao meu pronunciamento as colocações de V. EX', com muito prazer. A preocupação que
temos é exatamente a de buscar o máximo de informações, não para ficar contra as Regiões Sul e Sudeste, mas para mostrar ao País, aos Parlamentares, à sociedade o desequilíbrio que realmente existe.
Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, volto a
repetir: é louvável a nova direção que os gestores do
BNDES estão dando aos financiamentos em infraestrutura e em saneamento. São áreas cruciais para
a redução do chamado Custo Brasil, as quais podem, e devem, melhorar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.
Temos um grande desafio à frente, com a nova
realidade do Mercosul e com o ingresso do Brasil na
Área de Livre Comércio das Américas - ALCA. Precisamos resolver nossos problemas de infra-estrutura para tomar nossa produção mais competitiva em
qualquer mercado internacional.
No entanto, não nos podemos descuidar de
corrigir, também, os desníveis inter-regionais, não só
para promover um desenvolvimento mais harmônico
do País, mas também para integrar as regiões menos desenvolvidas ao mercado globalizado deste
final de milênio. Potencial essas regiões têm. Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Nordeste
têm condições muito favoráveis ao seu desenvolvimento, e o meu Estado em particular, o Tocantins,
é detentor de mais de um milhão de hectares de
terras férteis e francamente favoráveis à agroindústria. É ele, ainda, banhado por dois grandes
rios, que permitem o escoamento da sua safra: o
Araguaia e o Tocantins, e, em futuro próximo, esperamos que aquela região seja singrada pela Ferrovia Norte-Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
muita satisfação recebi hoje no meu gabinete a revista Globo Rural, edição de agosto, que não chegou às bancas ainda e traz informação fundamental
para caracterizar a grande importância da Região
Centro-Oeste.
Vou ler pequenos trechos da matéria para sen-

tirmos com que dimensão o rumo Norte/Nordeste é a
próxima realidade do nosso País.
Abre-se assim a matéria:

Desde que o Brasil passou a privilegiar
as rodovias em detrimento de outras formas
de ligação de seu território, parte do país foi
sendo posta à margem do desenvolvimento.
Distantes desses novos caminhos, traçados
sobretudo a partir da década de 50, muitas
cidades à beira de rios navegáveis e de ferrovias perderam gradativamente a sua importância regional.
E a matéria contínua, mostrando a importância
da hidrovia e da ferrovia em um país que tem 8,5 milhões de quilómetros quadrados.
E cita o meu Estado e a terceira fase do projeto
Prodecer.
.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Faz soar a campainha.)
O SR. JOÃO ROCHA - Solicito a V. Ex" um
pouco mais de tempo, nobre Presidente.
O artigo cita o Prodecer III, no Estado de Tocantins, que tem parte, 60%, financiada pelo Governo do Japão, 30% pelo Governo brasileiro e 10"..b
pela iniciativa privada.
E ressalta a importância de um pequeno trecho
da Ferrovia Norte-Sul, que atende especificamente o
Estado do nobre Senador José Samey. Diz que no
Maranhão, em Balsas, e em parte do Piauí - coincidentemente, na cidade em que nasci, Ribeiro Gonçalves, e em outras cidades -, a partir do momento
em que um pequeno trecho da Ferrovia Norte-Sul
entrou em funcionamento, começou-se a produzir
400 mil toneladas de grãos.
Hoje, com a integração da Ferrovia Norte-Sul e
da Hidrovia Araguaia-Tocantins, há um potencial
imensurável a ser explorado nesse interior riquíssimo do Brasil: no Norte, no Nordeste e no CentroOeste.
Sr. Presidente, peço a V. EX' que faça constar
do meu pronunciamento, como parte _integrante, as
páginas 31, 32, 33, 34 e 35- da revista Globo Rural,
edição de agosto de 1997.
Para concluir, quero dizer que é por isso que,
ao mesmo tempo em que louvo as iniciativas do
BNDES, tomo público o meu apelo para que os investimentos em infra-estrutura e em saneamento
priorizem a Região Amazônica, o Centro-Oeste e o
Nordeste. Acima de tudo, a maior beneficiária desses projetes será a brava gente que habita essas regiões, cujos maiores anseios repousam na melhoria
de sua qualidade de viela.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JOÃO ROCHA EM SEU DISCURSO:
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esdequeoBrasilpassoua
pri,·ilegiar as rodovias em
detrimento de outras formas de ligação de seu território. parte do país foi
sendo posta à margem do desenvolvimento. Distantes desses novos caminhos. traçados sobretudo .a partir da
década.de 50. muitas cidades à beira de
riosnavegáveise de ferrovias perderam
gradativamente sua importância regi o-~

na!. Muitas dessas vítimas do rodoviarismo jamais recuperaram o rirmo
de crescimento. Hoje. porém. com a
revalorização dos caminhos de água e
de ferro. especialmente para o transporte de .cargas volumosas. certas áreas
ganharam uma segunda chance de pe~ar o.rrem (Ou o barco) da história. E o
~mumcipio de Pedro Afonso. em
Tocantins. situado bem ao lado do rio
que ba riza o caçula dos Estados brasile iros. O Rio Tocantins nunca chegou à
importância do São Francisco: por
exemplo. em matéria de navegação.
mas certamente jé teve anos mais dourados antes da construção da BelémBras11ia. quando o novo Estado ainda
era apenas o norte de Goiás. A rodovia.
que corta o atual Estado de ponta a
ponta. passa a cerca de 40 quilõmetros
de Pedro Afonso e do rio. desviando a
força de sua int1uência para a beira do
asfalto. Tanto um quanto o outro podem
agora recobrar as posições perdidas.
Pedro Afonso foi escolhida entre
outras quatro regiões do Estado para
sediar um projeto de exploração agrícola de 20 mil hectares de cerrado. sustentado por capital nacional e japonês.
A par da boa disponibilidade de terras

plexo de silos. com capacidade para 60
aptas ao cultivo de grãos. na maioria
mil toneladas. ainda nãoestava concluíutilizadas até então para a pecuária
do~ no momento da colheita, mas já receextensiva. a localização geográfica tambeu toda a soja colhida pelos 40 colobém foi fundamental para essa escolha.
nos assentados. Cada um dos integrantes
O Rio Tocantins em breve se tomará
do Prodecer assumiu uma área de 1.000
uma hidrovia para o transporte das cohectares. metade re.servada à preservalhe nas locats. com trete bem mats em
ção. Eles foram selecionados a partir de
conta do que o efetuado pelos camiindicações da Campo - Companhia
nhões que circulam pela Belém-Brasíde Promoção Agrícola .. empresa forrnalia. A hidrovia. por sua vez. dará acesso
dapelós organismos brasileiros e japoàS estradas de terro Norte-Sul e Caraneses que compõem o acordo de coopejás. Pelos mlhos. os grãos chegarao ao
ração- e da cooperativa de São João
porto de Ponta da Madeira. em São
da Boa Vista. SP. a Coopersan. escoLuís do Maranhão. e Já serão embarcalhida para administrar operações como
dos para exportação. A primeira safra
as de armazenagem e comercialízação.
de soja local. semeada em 1996. foi
O montanted()S_reEUrsQspara o projecolhida em abril e maio passados. A
~ !O foi assegurado em 60% pelos invesestréia do novo pólo p-rodu!TvOdo certidores do-Japão e 30% pelo Tesouro·
rado foi prejudicada por chuvas: das 26
Naoonãl. Os colopOS wbrem com remil toneladas inicialmente esperadas.
=os~ próprios os 10% restantes. A
a colheita deve cair para_20 mil. boa
'i!tvroa-côntrttfda por cadã um deles é de
parte formada por grãos sem padrão de:
1 milhão de dólares. a ser paga em 15
exportação. Seu escoamento, inclusianos, com um de ca~l1ciª,9 varor.<:or~ ~
ve. ainda não se deu através do Rio
responde ãcompra-das terras e de dois
Tocantins - pol'ol-3, i carga segue
tratores. uma colhedora, implementas
me§mo e111 C3!Ilinh<ks_i!Jé. Imperatriz.
e equipamentos para irrigação.
no Maranhão. onde é transferida para.
Um financiamento de tal porte pareos vagões da Norte-Sul.
ce não assustar Elton Schmitz. gaúcho
A área11berta err1cTo"antins faz parte
de Três Passos formado em Direito,
da terceira fase do Programa de Coopeque hoje conduz o lote 17 do Prodecer.
ração Nipo-Brasileira para o DesenSchmitz já tinha familiaridade com o
volvimento dos Cerrados (Prodecer),
programa. pois havia participado da
etapa que também é integrada pela coprimeira fase do Prodecer em lraí de
lonizaçãodare,gião d_~Qerai~ d.e BalMinas. MG, como superintendente da
sas, no sul do Maranhão_,Qprogm112já
cooperativa formada pelos colonos loajudol:íã"desbravar mais de 300 mil
cais. a Copamil. Ao saber da existência
iíeêtares em Minas Gerais, na Bahia e
nos três Estados do Centr.Q.c.Q~te, .E,111. _ . <!~.!!.ID.Proj~t'l§i.nWi!r.c;m Tqcan!ÍJ_15. viu
a chance de realizar o sonho da terra
Pedro Afonso. a face mai~ visJOsa do
e tratou IÓgÓ de se credenciar.
projeto é a modema estrutura de armazenagem, que se destaca entre a vegetaNão foi fácil reunir os recursos necessáção das margens do Tocantins. O comrios. Schmitz recorreu aos parentes para
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obter os 70 mil reais empregados áté o
preparo dos terrenos ...Temomento. Ele considera alta a divida
nho certeza que na safra
futura tudo seramelli.or ...
contraída. mas não impossível de ser
saldada. O grande desafio é conhecer as
diz o agrônomp. CQffi.Jl
particularidades do cerrado da região.
Úperiência de quem fez
··Embora esta primeira safra tenha sido
de tudo um pouco no cambastante comprometida pelas chuvas
po-já trabalhou na Emaem março passado. as terras aqui em
ter e em áreas da Sudene.
Tocantins têm potencial para render até
teve uma firma de plane60 sacas de soja por hectare ·•. anima-se
jamento rural. adminiso advogado que virou colono. Março
trou fazendas e até vendeu
teve 27 dias com chuvas, somando 500
fe~tiliZantes. Na-próxima
milímetros de precipitação. mais que o
temporada. ele não predobro da média do período. Schmitz ___ tei!de íica.r dependente dos
acredita tanto no sucesso do empreengrãos. por isso também
dimento que foi um dos primeiros coloquerinvestirnacomprade
nos a levar a família para Pedro Afonso.
bezerros. Antes do Prono fmal de 1996. A esposa Verõnica e os
decer. a quase totalidade
_filhos Lucas e Felipe só não se mudaram
do lote 21 era urna área de pastagem.
antes porque ioi preciso esperar o fim
sendo que 100 hectares permanecem
do ano letivo dos garotos. ··A grande
cobertos por capim andropogon. onde
desvantagem deste local é que a distân·
Amaral quer colocar os animais.
cia dos parentes que estão no Sul torA diverstttcação de ativ.idades. na
nou-se ainda maior'', diz o colono. Isso,
verdade.já faz parte das orientação do
no entanto. não foi impedimento para a
Prodecer. Da área de 1.000 hectares de
sogra de Elton. dona Idoni. que enfrencada lote. ~O hectares_deverao óbrigatou uma viagem de 3 mil quilômetros
toriamente ser explorados com irrigade ônibus para enoontrar a família. leção por pivô central (para produção de
vando na bagagem um fomo a lenha
soja-semente. milho ou feijão. à escoconstruido em metal. "Para ficar bom
lha do colono) e 15 hectares com cultumesmo. ainda falta energia elétrica··.
ras perenes (provavelmente caju. para
ressalva Felipe. o caçula dos Schmitz.
extração de castanha). ambas com
saudoso de assistir à televisão. já que o
implantação prevista para a próxima
lote 17 ainda está longe das linhas de
safra ... Ainda assim. acredito que o
energia da área do projeto.
proj~to também deveria integrar a peA chuvarada que prejudicou a pricuária. oferecendo mais alternativas
meira safra não abalou a confiança do
de rendimento aos participantes e.
agrônomo José Francisco Amaral. coportanto. maiorequihbrio para enfrenlono que ocupa o lote 21. Das 17 mil
tar problemas como uma quebra de
sacas esperadas por
safra ... argumenta Manoel Coelho de
esse mineiro da Zona
Miranda:proprietário do lote -l ..Pesda Mata. foram coquisador-científico cio Instituto Agrolhidas apenas 13 mil.
nómico de Campinas ( !AC). em São
com o agravante de
Paulo. onde trabalhou no desenvolvique boa parte do mamento de diversas variedades de soja.
terial obtido era de
Miranda pela primeira ,-ez está pondo
soja "ardida". que se
a mão na terra por sua conta e risco
mantém úmida e se
para a produção comercial da oleagidesmancha apôs conosa. Sua lavoura teve um dos melholhida, podendo ser
res resultados entre os colonos do Proaproveitada apenas
decer. graças a procedimentos difecomo ração para
renciados no condução do plantio gado. Amaral afirma
como o uso de grade mais eficiente na
que não só as chuvas
distribuição do calcário e de uma vaatrapalharam. mas
riedade de soja mais tardia em partes
também a falta de
do terreno. Miranda. porém. acredita
experiência da mãoque mesmo assim teria problemas pade-obra local com
ra manter a fazenda até a próxima
soja e ainda a prósafra. se não tivesse o cunhado como
pria cooperativa. que
parceiro no negócio e não dispusesse.
atrasou a compra e a
também. de um salário para complementar as despesas. Daí a importância
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que atribui a se ter um número ainda
maior de atividades no lote.
- Por causa da falta de recursos do
_govef11Ql'aulista_]J_a_rªod_esenvo~vlm_en

tode variedades. Miranda foi comissionado no Centro Nacional de Pesquisas
de Soja da Embrapa. que não contava
com melhoristas _naquela região do
Norte do pã!S. Paralelamente. o pesquisador teve a oportunidade de ingressar
no Prodecer. Em Tocantins. além de
dividir a administração do lote com o
gerente que "importou.. de Campinas.
Miranda realiza ensaios no próprio lote para verificar o desenvolvimento de
variedades nas condições daquela região de cerrado. Ele também vem tentando introduzir a leguminosa ~
riE.l!!_r{ceacomo alternativa ao milhetoe
ao sõfgu=iu cobertura de solo apêf o
plantio de soja. A vantagem da primeira
é ter raizes mais profundas do que as
duas gramíneas. oferecendo ponanto
uma proteção mais eficaz. "A presença
de Manoel Miranda aqui é extremamente valiosa. pois ele fornece inúme·
ros ensinamentos a todos os envolvidos
no programa ... afirma Virgt1io Amaral.
agrônomo da Campo e coordenador
regional do Prodecer em Tocantins.
Mesmo contãndo com alguns confortos
que nem todos os lotes já tem â disposição. como telefone e energia elétrica. e admirado com a nova paisagem-"É incrível ver todos esses grãos serem
produzidos onde até pouquíssimo tempo só havia os paus tortos do cerrado ..
-. Miranda ainda não está plenamente adaptado a Pedro Afonso. De tempos em tempos. necessita "recarregar'
as pilhas"" por umas duas semanas em.
Campinas. onde ficou a família.
- Umdospoucoscolonosquenãotêm
problemas de adaptação à região ou
com a distância dos parentes é João
Damasceno Sá Filho. do lote 2. Entre
os 40 participantes do programa. ele é
o único natural de Pedro Afonso. Na
verdade. ele nem tinha intenção de se
tornar um dos colonos- e nem podia.
pois não possuía o capital necessário e
já tinha terras registradas em seu nome. o que vai contra as regras do Prodecer. A fazenda de sua família. aBrejinho. fica junto à area do projeto.
"Vontade de participar. eu tinha. mas
só o fato de ser vizinho do Prodecer já
seria bom. pois facilitaria a compra de
insumos e a comercialização da safra.
por exemplo··. comenta Sá Filho. que
vem plantandosoja desde 1992. O raciocínio. no entanto. não escapou a outros
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donos ti e terras na regi5.o. ou e também
deseia\·am ser vizinhos àÜ projeto e
não quenam se desfazer de suas propriedades. Sá Filho. bastante conhectdo e respeit~do na região. foi convidado pela Campo a "dar o exemplo". vendendo suas terras para Lngressar no
prOJeto . .-\ Brejinho. assim. perdeu
cerca de 1.000 de seus 2. 700 hectares.
ficandú o restante sob o controle dos
parentes de Sá Filho. A primeira safra
do lote 2 teve baixo índice de produnvidade. mas ainda assim_(oi possível
obter oerto de 12 mil sacas de soja com
alto p'adrão para a _c_omerc_ializa~ão._
Independentemente dos resultados. Sá
Filho está muitú 'atisfeito. Quando
plantava soja sem o apoio da estrutura
do Prodecer. conta ele. era difícil obter
crédito junto aos bancos. pois a região
não tinha tradição na cultura. O isolamento de Pedro Afonso também tornava mais cara a compra de insumos.
-"Para adquirir adubos. era preciso ir
no mínimo até !)beraba (YIG). mas
cheguei a ir buscá-los até em Cuba tão.
em São Paulo. a quase 2 mil <jUi!õmetros daqui. "lnseticidas tinham que ser
estocados na propriedade -e muitas
vezes nem eram usados- pois. num-a
t!mergência. não haveria tempo para ir
e voltar de Goiània. local mais próximo para comprá-los. Não havia muitas
alternativas para armazenagem. e vender a safra também era um problema.
sendo preciso levar volumes pequenos
a grandes distiinci3s. -o projeto trou_xe os comoradores de grãos e fornecedores de fnsumos parã a porteira das
fazendas. O frete ficou mais barato e
deve cair ainda mais. com 3 utilização
da hidrovia. Além disso. produzir também ficou mais fácil com o pacote do
Prodecer que inclui terras. máquinas.
tecnologia e até mesmo já tem garantidos os recursos para o plantio da próxima safra··. enumeraocolono.

tes ao sul. Do lado dos pioneiros. as
ruas mais antigas guardam vestígios
do estilo de construção daquele tempo". conta José Edgar de Castro
Andrade. prefeito de Pedro Afonso
por duas vezes. enquanto aponta as
_casas todas ligadas numa sucessão
de portas e janelas. Andrade é uma
espécie de "banco de dados" informal de Pedro Afonso. conhecendo
praticamente todos os detalhes da
vida do município. Ele conta. por
exemplo. que o período mais aguardado pelos cerca de 13 mil habitan.tes.Jocais é o mês de julho. "É o
nosso verão. quando baixam as
águas dos rios e a população passa o
dia todo nas praias que se formam
ao longo das margens", afirma.
O local favorito para banhos é a
ilhadoSono.noriodemesmonome.
que provoca intenso tráfego de voadoras. os pequenos barcos que
cruzam as águas cristalinas desse
afluente do Tocantins levando e
trazendo gente. O ex-prefeito. hoje
gerente-geral da C oopersan na cidade. acredita que a implantação do
Prodecer trará melhorias para a infra-estrutura de Pedro Afonso. que
ainda deixa muito a
desejar. Há ali dois
hospitais e oito médicos. mas nenhum
oculista. por exemplo. O lugar apenas
recebe a visita de um
__ profissional a cada
dois meses. anunciada através de cartazes espalhados
pela cidade.

Progresso à vista

Ferr_ovia impulsiona
expansão do plantio

Grãos no
comboio

Pedro Afonso. localizada a pouco mais de 200 quilómetros ao norte
promessa de um futuro
de Palmas. caoital :fe Tocantins. foi
melhor para Pedro Afonfundada por frei Rafael. um capusose deve. em grande parchinho italiano. que ali chegou há
te. à Estrada de Ferro Ca150 anos para catequizar os índios.
rajás e o porto de Ponta
O nome de batismo homenageia
da Madeira. construídos pela Compaum dos filhos do imperador Pedro
nhia Vale do Rio Doce. AJ~IIQYiª-e_o
li. Pouca coisa restou como testepano. que facilitaram o transporte e o
munha daquela época. "Ainda há
embarque das safras. abriram caminho
algumas tribos próximasao muflí-para essa região de Tocantins e outras
cipio. àe craôs ao norte e de xeren-
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no Norte e Nordeste do país desenvolverem a ptC>duÇão agrícola. Interessada
em aumentar a ocupação dos vagões
da ferrovia. construída para carregar o
minério de Carajás. a Vaie procurou
estimular o plahtio de grãos em algumas dessas áreas. custeando pesquisas
e oferecendo frete reduzido.
_foi a opórtunidade da carona no
trem ae Carajás que impulsionou o cu!-_.
-- nvo de sota na ·rezião de Balsas no sul

do Maranhão. Ali já são produzidas
perto de 280 mil toneladas do grão. Do
Piauí. vêm outras 35 mil toneladas .
colhidas em torno dos municípios de
Ribeiro Gonçalv~s e Uruçuí. Essaprõdução viaja de caminhão para ser embarcada em Imperatriz. em um trecho
da Estrada de Ferro Norte-Sul que segue até Açailândia. A Ii pega o comboio
da Vaie. Até mesmo produtores daregião de Barra do Garças e Nova Xavantina. no Mato Grosso. acham compensador fazer uso da Carajás para enviar
. a São Luís perto de40 mil toneladas de
soja. Nesse caso. a carga segue pelo
Rio Araguaia até Xambioá. TO. e depms por cammhao a te Maraba. no Pará.
ondeéfeitootransbordooaraaferrovia.
Somando-se tudo. chegá-se a um volume transportado que varia de 350 a 400
mil toneladas de grãos durante o período da satra. E a conta não deve parar
,por aí. Esses pólos produtivo~ ainda
estão na fase de desbravamento. Além
disso. a operação Ja estrada de ferro
t"ãmbem t:!Sta e-sftmulando a expansao
do cal ti< o dêSõJa emnov:rs-áreas ·ctoPará -entre Redenção e Conceição
do Araguaia. no sudeste do Estado. e
em Ulianópolis. mais ao norte.
O escoamento da soja também será
facilitado por outras vias. No final do
ano que vem. deverá entrarem operação uma extensão da Estrada de Ferro
Norte-Sul até Estreito. com 120 quilómetros de trilhos. A produção de Balsas. por exemplo. deverá enfrentar o
asfalto por uma distância bem menor
que os atuais 400 quilómetros que se" param essa cidade de Imperatriz. A
-re-giaoaeGerais de Balsas. no extremo sul do Maranhão. -onde o outro
projeto do Prodecer UI. da cooperativa Batavo Norte. já chegou à segunda
safra de soja - ganhará uma nova
alternativa para o transporte das colheitas: a rodovia T0-10. cujos primei··ror60 quilómetros dev_em ser entregues até outubro. Ela se inicia em Pedro
Afonso e cruzará o Estado para leste,

-~!ii.::
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Estrerto

MARANHÃO

Garolna
'J~
.,.:)CA!'.JTINS'

PALMAS

atingindo o Maranhão bem perto da
área do Prodecer. Assim. no futuro os
produtores locais poderão optar por

levar os grãos até Pedro AfonsQ...Ali
seriam embarcadàf:J::tiLJw.-_ca"Ças na
h1droV!ã que depende. de. poucas obras

pãi'ãSer util~>:_a.d!t. Pelas. águas doTo·
canuns. a carga chegaria. a custo baixo.
até Estreito para pegar o trem.
•
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Durante o discurso do Sr. João Rocha,
o Sr. Geraldo Melo, 1!! Vice-Presidente, deixa a cadeira da P,residência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem1
Proposta de Emenda à Constituição n2
54, de 1995, de autoria do-senador Ronaldo
Cunha Uma e outros senhores Senadores,
que dá nova redação ao§ 22 do art. 102 da
Constituição Federal {efeito vinculante), tendo
Parecer sob nº 3, de 1997, da Cernissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Péres, favorável
com emenda substitutiva n2 1-CCJ, que
apresenta, com votos contrários dos Senadores Pedro Simon e Laura Campos e, em
separado, do Senador José Eduardo Outra.
{Dependendo de pârecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
as Emendas nºs 2 a 7, de Plenário)
A discussão da matéria encerrou-se na sessão
deliberativa ordinária de 29 de janeiro último, quando
foram oferecidas seis emendas à proposição, nos
termos do caput do art. 361, combinado com o§ 12
do art. 358 do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, Relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre
as Emendas n2 s 2 a 7, de Plenário.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, tem a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco-PTSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerando que essa matéria foi objeto de
algumas audiências públicas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que os Srs. Senadores tivessem condições de fazer juízo de valor sobre ela, eu gostaria que a Mesa informasse em que
artigo do Regimento baseou-se a inclusão da maté-

+
ria na Ordem do Dia, já que a Comissão ainda não
votou o parecer das emendas de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- A matéria constou da convocação extraordinária
em aditamento feito por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, e apoiou-se no Regimento,
no art. 361, que diz:

--Ar!. 361. Esgotado o prazo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
proceder-se-á na forma do disposto no caput do art. 358...
Diz o art. 358 o seguinte:
Art. 358. Decorrido o prazo de que tra- ta o art. 356 sem que a Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania haja proferido
parecer, a proposta de emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia, para
discussão, em primeiro turno, durante cinco
ses5ões ordinárias consecutivas.
§ 12 O parecer será proferido oralmente, em plenário, por relator designado pelo
Presidente.
Regimentalmente, V. ~ pede a palavra para
outra questão de ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Tem a palavra V. EJ(! para uma questão de ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco-PT SE. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem baseado nos arts. 158 e 361, que
foram os artigos que justificaram a inclusão desta
matéria na Ordem do Dia.
Solicito, baseado nesses dois artigos, que logo
no início de agosto ..•
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V.~ disse 158 ou 358?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi·
dente, eu disse arts. 358 e 361.
Solicito que seja incluída em Ordem do Dia a
PEC n2 60, de 18 de outubro de 1995, que trata de
desapropriação de terras onde exista trabalho escravo, que também está na mesma situação, já que
venceu o prazo na Comissão de Constituição, Justiça ·e Cidadania; e a PEC nº 18, de 1996, que acaba
com a unicidade sindical.
Solicito a inclusão dessas duas matérias na Or-dem çlo Qia, i:laJ>eado o_esses dois artigos citados anterionr.ente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Infelizmente, elas não podem ser incluídas na convocação extraordinária, porque dela só podem constaras matérias designadas por quem convocou, que
foi o Senhor Presidente da República.
Mas o assunto será examinado, para, posteriormente, ser atendido o pedido de V. ~O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A_ minha
solicitação é para agosto, não é para julho. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
0 SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, solicito a atenção do
Plenário, porque vamos começar a discutir hoje e
votar amanhã...
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço a atenção do Plenário para o parecer, porque
a deliberação sobre a matéria, evidentemente, será
encerrada amanhã, com votação.
0 SR. JEFFERSON PÉRES -Trata-se de mudança importante no ordenamento jurídico do nosso
País.
Relatório.
A Proposta de Emenda à Constituição n2 54,
que dá nova redação ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal, estabelece que as decisões de mérito, prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, tenham, após sumuladas, eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e ao Poder Executivo.
A alteração à proposta consiste em estender a
todos as decisões definitivas de mérito do Supremo,
após sumuladas, eficácia erga omnes e efeito vinculante que a Emenda Constitucional n9 3 atribuiu
apenas à decisão de mérito nas ações declaratórias
de constitucionalidade.
A proposição recebeu voto em separado do
Senador José Eduardo Outra, acrescentando às
competências do Senado a de delibef'C!r sobre_a decisão de se atribuir efeito vinculante às decisões do
Supremo Tribunal Federal.
O referido voto teve seus argumentos parcialmente aceitos pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que os incorporou à Emenda n2 1,
conforme registra o Parecer nº 3, de 1997.
Em plenário, a proposição recebeu 6 emendas,
numeradas de 2 a 7, examinadas a seguir. Exame
das emendas:
~
Emendan9 1:

..., #~

• t , . . . . , .....

~.!-!JL!;iQ :Qf.; 1997

A referida emenda substitui o texto do § 29 do
art.. 102 da Constituição, constante do artigo único
da PEC nº 54/95 pelo seguinte texto: "As decisões
definitivas de mérito, sumuladas, proferidas do Supremo Tnbunal Federal, se este assim o declarar, terão eficácia contra todos e efeito. vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do
Poder ExecutiY~.".
Emenda 2, do Senador José Serra e outros:
§ 2º As decisões definitivas de mérito
do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, bem como as súmulas aprovadas pela maioria absoluta do Tribunal, serão
publicadas no Diário Oficial, terão eficácia
contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
A emenda do Senador José Serra contém ainda um § 32.

nº

§ 32 Suscitada, em determinado processo, questão relevante sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, em caso de controvérsia
relevante entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica, o Supremo
Tribunal Federal, a requerimento dos órgãos
ou entes referidos no caput do art. 103, poderá processar o incidente e determinar a
suspensão do processo, a fim de proferir decisão com efeito vinculante exclusivamente
~s_ghre a mat.éria constitucional.
Justifica-se a emenda sob o argumento de que
permitirá o exame, de forma quase direta, da constitucionalidade do direito pré-constitucional e do direito municipal.
A especial característica da Constituição brasileira, como aliás de todas as constituições contemporâneas, explica o elevado número de ações que
chegam ao Supremo e constitui elemento importante
para a análise da emenda em exame.
De fato, conforme ressaltou o Ministro Sepúlve~ da Pertence na brilhante exposição que proferiu na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do
Senado Federal, na reunião de 02 de abril de 1997:
A Constituição modema é norma. Além de estatuto do poder, de disciplina dos processos gover-
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namentais, particularmente do processo legislativo e
dessas restrições negativas ao conteúdo da lei futura, a Constituição já contém normas que se aplicam
diretamente a fatos sociais. E aí, nessa interpretação
da Constituição, para aplicá-la diretamente a relações sociais, independente de uma intermediação legislativa, é que está uma das grandes causas desse
volume absolutamente irracional de causas repetitivas a que me referi.(Grifo nosso)
O Supremo Tribunal Federal faz essa aplicação direta, diariamente, ao lado daquele controle de
constitucionalidade da lei que intermedeia a aplicação da Constituição aos fatos, quer no exercício da
sua competência originária, quer de recurso ordinário, onde exerce o que se tem chamado de jurisdição
constitucional das liberdades, particularmente mediante o mandado de segurança, o habeas corpus,
quer no julgamento do recurso extraordinário por violação, por qualquer decisão de outro tribunal da
-Constituição; e não, necessariamente, envolvendo o
exame de constitucionalidade de uma determinada
lei, mas sim do acerto ou não da interpretação da
própria Constituição aplicada à solução da lide.
Por isso, parece-me que o proposto na emenda do Senador José Serra já existe. O sistema já incorporou o efeito vinculante em relação ao controle
abstrato. Portanto, não se justifica que fique ele reservado apenas às ações declaratórias de constitucionalidade.
A ação declaratória de constitucionalidade
pode resultar na declaração contrária de inconstitucionalidade, e a ação declaratória de inconstitucionalidade igualmente pode resultar na declaração de
constitucionalidade.
Continuo citando o Ministro, com cuja afirmação concordo plenamente, quando diz:
Ao menos no que toca à Lei Federal,
creio que o efeito vinculante, no controle
abstrato, já existe por qualquer interpretação
sistemática que não se deixe enredar por
um formalismo delirante e leve a resultados
monstruosamente kafkianos, que já existem
em função da distinção entre controle difuso
e controle abstrato.
Realmente, já existem. Por exemplo: quando
declaramos, por unanimidade, a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição social, autorizada
pela Constituição, sobre a folha de salários ao pagamento de trabalhadores autónomos, avulsos e administradores.
Isso foi tomado numa decisão em recurso extraordinário de uma empresa qualquer. Foi necessá-
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rio que, na semana seguinte, uma entidade empresarial ajúiZasse i.Jma-aÇão dli'eta di! inconstitucionalidade para obter a liminar daquilo q!Je, por unanimi~ ..
dade, já fora declarado - e isso em respeito aos parâmetros tradicionais dos dois sistemas que pratica-

mos.
Agora, no mesmo âmbito do controle
abstrato, emprestar ou não efeito vinculante
à decisão, conforme tomada em ADIN ou
ADC é formalismo, desses formalismos que
vão erodindo a credibilidade do Judiciário
perante a sociedade - estou aqui transcrevendo palavras textuais do :Ministro Sepúlveda Pertence.
Emenda n2 3, Senador Hugo Napoleão; Emendas n2s 5 e 6, Senador José lgnácio Ferreira.
As emendas acima enumeradas tratam de dois
assuntos fundamentais: a limitação do efeito vinculante à matéria de natureza tributária e previdenciária e o estabelecimento de um processo de revisão
das súmulas. De texto idêntico, procuram reforçar a
posição quanto ao tema defendido pelo relator da
PEC n2 96/92, da reforma judiciária, Deputado Jairo
Carneiro, conforme ambos ressaltam em sua justificativa
A proposta defendida pelo Senador José lgnácio foi dividida em_duas _emendas_e_tem o mesmo
conteúdo do texto do Senador Hugo Napoleão,
transcrito a seguir:
Acrescente ao art. 102 da Constituição
os seguintes parágrafos:

§ 32 As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a validade, a
interpretação e a eficácia das normas tributárias e previdenciárias acerca das quais
haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica;
§ 42 A aprovação, alteração ou cancelamento da decisão com efeito vinculánte de
que trata o § 22 deste artigo poderá ocorrer
de ofício ou por proposta de qualquer tribunal competente na matéria, pelo Ministério
Público da União ou dos Estados, pela
União, os Estados ou o Distrito Federal e
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
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O principal objetivo da emenda é a limitação da
edição de decisões com efeito vinculante às matérias que respondem hoje por mais da metade dos recursos para o Supremo de natureza tributária e previdenciária desde que haja segurança jurídica e elevada multiplicação de processos. Além de reduzir o
âmbito material das súmulas vinculantes a matérias
tributárias e previdenciárias, a emenda propõe o mecanismo de revisão das súmulas emitidas de modo a
evitar que se tomem imutáveis.
É diScutível - e aí peço uma conreção: onde
está "é urgente•, porque não sei como surgiu isso,
sugiro "é di~utível" - a necessidade de limitar o
campo de atuação das decisões vinculantes a determinados assuntos. No entendimento dos Ministros
do Supremo,' as questões tributárias, prevídenciárias
e trabalhistas são, efetivamente, as que mais assoberbam o Tnbunal, embora aquelas relacionadas
com o direito económico, que tratam da regulação
das conseqüências da intervenção do Estado na
economia também ocorram em grande quantidade.
Estatísticas do Supremo demonstram que a União, o
INSS e o Estado de São Paulo respondem por 60%
do número de ações submetidas à decisão do Supremo Tribunal Federal.
Malgrado essa situação, é igualmente importante - parece-me - que se respeite o julgamento do
·supremo Tribunal Federal para limitar as matérias
sobre as quais suas decisões produzirão efeito vinculante.
É óbvio que o Supremo Tribunal Federal não
vai vincular decisões a respeito de questões penais,
de família, de fato e outras.
Quanto· à revisão, considero fundamental que
se proponha uma fórmula de rediscussão de determinada jurisprudência para avaliar se ainda confirma
a convicção do Tribunal e corresponde às condições
sociais e históricas que deram origem à determinada
interpretação constitucional, mas penso que o assunto ainçla pode ser mais discutido, talvez no âmbito da proposta de emenda constitucional que trata
da reforma do judiciário.
Emenda nº 4 do Senador Ronaldo Cunha
Uma.
Substitui-se a redação do§ 22 do art. 102 pela
seguinte:

§ 22 Terão efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta da
União, dos Estados do Distrito Federal e dos
municípios:

a) as decisões d~finitivas do Supremo
Tribunal Federal, nas ações referidas na alínea a do inciso I deste artigo;

b) as decisões definitivas de mérito do
Supremo "tribunal Federal, quando este assim o declarar pelo voto de dois terços de
seus membros.
A emenda promove uma significativa distinção
entre o efeito vinculante que se empresta aos casos
concretos e o exame em abstraio, ações declaratórias de constitucionalidade e diretas de inconstitucionalidade. Também abandona a exigência de súmula e confere ao Supremo Tribunal Federal o poder
de emprestar efeito vinculante pelo voto de dois terços dos seus memt>ros a qualquer decisão definitiva
de mérito que pronuncie.
A proposta aponta um caminho para melhor
utilização das potencialidade do sistema já existente.
Essa racionalização decorre sobretudo· do texto sugerido na alínea •a• que explicita o efeito vinculante
das decisões do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade.
A proposta do Senador Ronaldo Cunha Uma é
merecedora de acolhimento, principalmente por implicar respeito ao julgamento do Supremo em relação às.matérias que terão efeito vinculante. Também
é inovadora no sentido de ampliar esse efeito às decisões definitivas de mérito, nos termos da PEC n2
54 em exame, que o autor intenta agora aperfeiçoar.
Assim, proponho o seu acolhimento no mérito,
mediante alteração de redação no sentido de facilitar
o entendimento da norma contida em seu texto.
Emenda n2 7, do Senador José Eduardo Outra.
A proposta do Senador José Eduardo Outra
desloca para o âmbito das competências do Senado
a possibilidade de outorgar efeito vinculante às deci·
sões do Supremo. Para isso reporta-se ao art. 52 da
Constituição, que trata das atribuições do Senado e
lhe acrescenta o Inciso n2 XI, renumerando os demais.
Inciso XI - Compete ao Senado Federal:
-atribuir as decisões definitivas de
mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, após sumuladas, eficácia contra todos
os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e. do Poder
Executivo.
A emenda que confere ao Senado competência para deliberar sobre a decisão de se atribuir efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Fe-
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dera! reproduz na íntegra o voto em separado do Senador José Eduardo Outra, rejeitado pelo Parecer n2
3, de 1997, já mencionado.
Conclusão:
A ampliação do efeito vinculante constitui uma
das mais polêmicas questões discutidas no âmbito
da reforma do Poder Judiciário. Por isso, é importante que se ressalte, até em resposta aos críticos do
efeito vinculante, que o seu objetivo principal não é
obrigar o juiz a decisão uniforme, mas evitar a multiplicação de processos ociosos, principalmente em
relação às decisões do controle abstraio.
Sua aprovação certamente representará uma
evolução no funcionamento do Sistema Judiciário do
País, mas antes é preciso, como disse o Ministro
Pertence 'vencer preconceitos, vencer hábitos mentais de uma justiça criada e construída para decidir
conflitos individuais, conflitos irrepetíveis. Ninguém
está pensando em súmula vinculante para que o juiz
aplique automaticamente a solução de ·um homicídio
sem saber se houve, ou não, legítima defesa. Isso, é
claro, são casos singulares, são casos em que todas
as circunstâncias têm que ser sopesadas: mas não
há circunstâncias, a não ser as formais, que levam à
iniquidade, como as que descrevi, que distingam um
de outro segurado que recebia menos de um salário
mínimo, em 1988, para saber se passaram, ou não,
naquela mesma data, a ter o direito a um salário mínimo por mês".
. Os conflitos atuais de uma sociedade modema,
industrializada, de massa, não podem mais ser resolvidas com estruturas mentais apropriadas para a
decisão de questões familiares. A Justiça hoje se vê
diante de casos absolutamente idênticos, que .devem
receber uma solução uniforme.
Pesquisa realizada pelo Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro - ·IUPERJ, com
3.927 juízes de todo o País, a pedido da Associação
dos Magistrados Brasileiros - AMB, revela que 65%
dos entrevistados consideram que a obrigatoriedade
de aplicação das súmulas daria maior velocidade e
maior racionalização à Justiça, enquanto 70% entendem que ela afetaria a independência de juízo. Perguntados se consideram que o juiz deve ser independente no exercício de suas funções, não se limitando a interpretar as decisões dos Tribunais Superiores, 80% responderam afirmativamente.
De acordo com o coordenador da pesquisa,
Desembargador Thiago Ribas Rlho, observa-se na
AMB o crescimento de uma corrente de opinião a favor da súmula para casos específicos, principalmente das leis de natureza tributária e econõmica, que
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mais lotam os tribunais e que são conhecidas como
leis de vocação transitória. Mesmo para esses casos,-essa correnteâemagistrados propõe uma revisão obrigatória das súmulas a cada dois anos e o
seu reexame num prazo ainda menor, se demandado pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela OAB ou
por qualquer Tribunal do País.
Finalmente, acato a pertinente sugestão do
meu ilustre colega, o jurista e Senadoi•JosaphatMà."
rinho, no sentido de se permitir ao Supremo Tribunal
Federal, independentemente de súmula, declarar o
efeito vinculante por decisão de 2/3 de seus membros,
nos cases em que assim entender adequado. De elevado interesse púbfico, a proposta facilitará a ação do
Supremo, pois a súmula depende de consolidação
da jurisprudência para ser estabelecida e, ao mesmo
tempo, depende de formalidades para ser alterada.
Voto.
À vista do expasto, opino contrariamente às
Emendas n2s 2, 3, 5, 6 e 7, respectivamente dos Senadores José Serra, Hugo Napoleão, José lgnácio
Ferreira e José Eduardo Outra, e favoravelmente à
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº
54, mediante a incorporação das modificações sugeridas na Emenda n2 4, do Senador Ronafdo Cunha
Uma, nos termos do substitutivo a seguir apresentado.
Proposta de emenda à Constituição nº 54
(substitutivo), de 1995.
"Dá nova redação ao § 22 do art. 102 da Constituição Federal.
Artigo único. O§ 2 2 do art. 102 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 102.
§ 2 2 Terão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo
as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato
nórrnativo federal, e as decisões definitivas
de mérito, se o Supremo Tribunal Federal
assim o declarar por voto de 213 de seus
membros.•

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer é favorável à Emenda nº 4, nos termos
do substiMivo que oferece, e contrário às Emendas
nºs 2, 3, 5, 6 e 7.
Peço a atenção do Plenário: o parecer que
acaba de ser proferido pelo nobre Senador Jefferson
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Péres vai à publicação e a matéria constará da pauta da sessão deliberativa ordinária de amanhã para
votação em primeiro turno, conforme§ 12 do art. 361
do Regimento Interno, quando os Sr.;. Senadores
poderão usar da palavra para encaminhamento da
votação. Entretanto, atendendo a ponderações de
alguns Srs. Parlamentares, a Mesa permitirá, nesta
fase, a discussão do parecer, por dez minutos, por
qualquer Senador que queira usar da palavra.
Assim, franqueio a palavra aos Srs. Senadores
e dou preferência ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente agradeço
ao Presidente do Senado por ter aberto esta possibilidade - liberalismo e liberalidade - para que se pudesse, no momento em que se aproxima a votação,
criar um contraditório.
Não creio que essa matéria já esteja amadurecida o suficiente para ser aprovada. Levanto, portanto, alguns questionamentos e digo que uma das vantagens da democracia é o livre debate. Foi nesse
sentido que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal realizou uma série de
audiências públicas sobre o assim chamado efeito
vinculante das súmulas de jurisprudências dos Tribunais, objeto de proposta de emenda à Constituição
ora em votação e um dos tópicos da chamada e ao
mesmo tempo tão retardada Reforma do Judiciário.
Nessas audiências estiveram presentes o ex e o
atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, o
Procurador-Geral da República, inúmeros juristas e
representantes de entidades da sociedade civil, algo
que, para mim, foi de fundamental importância.
Inicialmente, eu pretendia dirimir dúvidas e
consolidar posições favoráveis à súmula vinculante,
pois, afinal de contas, como qualquer cidadão que
participa da vida pública do País, embalo-me por um
senso comum que sonha em ver uma Justiça mais
ágil, fator necessário para que a democracia se consolide em todas as direções e atenda às demandas
reais da cidadania. Digo que tinha simpatia e isso
está demonstrado, porque sou um dos signatários
dessa proposta de emenda à Constituição não apenas por solicitação do autor, para mim ilustre, Senador Ronaldo Cunha Lima.
Entretanto, com o desenrolar das discussões,
deixei de simpatizar com o efeito vinculante e comecei a encará-lo até com uma certa antipatia. Curiosamente, as expectativas se frustraram no meu caso,
porque percebo que a súmula vinculante virá a reforçar a tradicional concepção centralizadora das nos-

sas elites, quando a dinâmica da sociedade - não só
a brasileira, mas a de todo o Mundo - encaminha-se
em .sentido contrário: cada vez mais descentralização, cada vez mais diversidade e pluralismo.
Assim, na lógica centralizadora, teríamos a dicção de regras de cima para baixo por magistrados
que, por mais conhecedores do Direito que sejam,
estão afastados dos fatos concretos que dão origem
às demandas, fatos esses que são conhecidos e interpretados especialmente pelos juízes de primeira
instância, a quem a súmula vinculante teria o objetivo de "enquadrar". Lembro, aqui, que não é igual,
mas assemelha-se, nessa concepção centralizadora
e, diria, autoritária, à avocatória do tempo do Regime
Militar, que mesmo usada com parcimônia não deixava de significar uma intervenção concreta dQs magistrados do Tribunal Superior.
Ora, parece-me que muito da especificidade da
funÇão jurisdicional do Estado está na aplicação da
lei, que é genérica e cuja feitura é de responsabilidade do Parlamento, para dirimir conflitos de interesses surgidos em situações concretas.
Assim, questiono:. aprovando-se a súmula vinculante, de certo modo não se estará conferindo ao
Poder Judiciário função que é precípua do Poder Legislativo - a de elaborar normas genéricas com validade erga omnes?_E: mais: não se estará enfraquecendo a função de os juízes dizerem o Direito em
cada caso concreto, uma vez que a especificidade
de cada situação seria diluída em proveito da fórmula geral contida na súmula? Para mim, não existe
dúvida: sim.
Portanto, com o efeito vinculante haverá uma
tendência de se depreciar cada fato social que dá
origem a uma controvérsia judicial. Ora - devemos
insistir nisso -, os fatos não
iguais; podem ter semelhanças, mas são necessariamente distintos. Na
sabedoria popular já se diz que cada caso é um
caso. A propósito, desde os antigos, sabemos que a
isonomia consiste em tratar cada caso levando em
conta a diversidade nele contida (os desiguais devem ser tratados desigualmente JJara que possam
ser igualados). -De minha parte, estou convencido da necessidade das reformas que tomem mais efetiva - e mais
eficiente - a prestação jurisdicional entre nós. Entretanto, deploro a utilização do discurso da eficiência
para. reforçar a ideologia elitis~ da centralização das
deéisões e da ccnc~ntração do poder.
Tal ideologia não encontra suporte nem numa
concepção democrática de Estado, consagrada na
Constituição de 1988, nem nas tendências mundiais,
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que somam eficiência com diversidade e descentralização. E a esse respeito, o principal fundamento do
plurafismo- hoje princípio constitucional (art. 1º, V)é o reconhecimento da diversidade do processo social, numa palavra, do direito à divergência.
Destarte, ao invés de adotar medidas concentradas e restritivas devemos aprovar medidas que
busquem a eficiência, descentralizando competências e desconcentrando o poder.
Nesse sentido, há diversas competências, hoje
na órbita do Supremo Tribunal Federal - STF, que
poderiam ser repassadas ao Superior Tribunal de
Justiça - STJ, o que revigoraria o papel de corte
constitucional do primeiro. Aliás, isto é reconhecido e
defendido por Ministros da Suprema Corte, inclusive
pelo atual Presidente. O STJ, por seu turno, se tiver
ampliadas as suas competências, pode ser também
ampliado o número de seus Ministros por lei, sem
necessidade de emenda à Constituição, uma vez
que os trinta e três atuais conformam um quantum
que a Constituição estabelece como mínimo (Cf. art.
104, caput).
E a respeito da quantidade de juízes, a existente no País é sabidamente insuficiente. Os países do
chamado Primeiro Mundo - hoje incensados como
exemplo a ser seguido para quase tudo - têm uma
relação juízes/população muito maior do que a existente no Brasil. Logo, uma refõrma do Judiciário, democrática, que pretenda melhorar o direito do cidadão à justiça deverá ter em pauta-a ampiiaÇKo dOnúmero de juízes. Além do mais, há que se proceder
à ampiiação do número de juizados especiais, entre
eles, os já conhecidos e de eficiência comprovada,
os de pequenas causas.
De outra parte, vai no rumo exatamente - aqui
eu poderia lembrar o juizado especial, inclusive o de
pequenas causas da Previdência Social, de que tanto se fala nos nossos tribunais, seria interessante
discutir a diversidade, a pluralidade, a garantia democratizante do Poder Judiciário e não sua centralização e autoridade para Magistrados, por mais respeitáveis que sejam aqui em Brasília - da eficiência
com descentralização a atual discussão sobre a desregulamentação da Justiça via arbitramento, para
que as partes resolvam seus litígios entre si, numa
tentativa de agilizar, tomar mais rápida a composição da lide, evitando o acúmulo de trabalho nos órgãos judiciais.
- · ·
Seria interessante lembrarmos a discussão da
reforma judiciária no que toca à Justiça do Trabalho,
já se coloca a questão do arbitramento como uma

forma de diminuir o número de processos, um número que evidentemente é elevado.
Além disso, é preciso reformar o sistema de recursos que muitas vezes permite à parte sucumbente procrastinar o trãnsito em julgado da decisão judicial, sem nenhum risco de ser penalizado por isso. E
essa reforma poderia ser feita por lei ordinária.
Ademais, ainda quanto à matéria referente a
recursos, por que não prestigiar as justiças estaduais, impondo condições mais restritivas para recursos dos acórdãos dos respectivos Tribunais de
Justiça? Com isso, inclusive, fortalecer-se-ia a nossa
Federação.
E no que se refere aos magistrados, devem
sim ser estabelecidos procedimentos que permitam
a sua punição, inclusive por crime de responsabilidade, quando abusarem de suas prerrogativas, mas jamais por decidirem de acordo com suas convicções,
o que configuraria verdadeira aberração - aberração
que pode existir pela súmula, retirando aquilo que é
fundamental no Poder Judiciário para o juiz: a sua
independência no julgar.
Enfim, precisamos discutir a reforma do Judiciário, mas no ãmbito de uma concepção mais geral
do que queremos para a sociedade brasileira e para
o nosso Estado no novo século que se avizinha. O
que impõe é mudar descentralizando e desconcentrando o poder, num movimento de valorização do
pluralismo, da adversidade, de respeito do Estado
-- mediante seu agente autorizado - o juiz - pelo cidadão, que chega ao Judiciário com um seu caso concreto, reclamando justiça.
E aqui cabe uma observação a mais: há que se
atentar para o movimento recente da sociedade brasileira, procurando cada vez mais o Judiciário e que
foi fruto da Constituição de 1988. Será que a ampliação da quantidade de pessoas que buscam a prestação jurisdicional do Estado para alcançar o que julgam ter direito - e que está intensificando e congestionando de processos - não está também sinalizando o aumento da. crença dos cidadãos na independência e autonomia dos juízes proporcionada
pelo Estado Democrático de Direito?
E será que diminuindo a liberdade do juiz para
decidir os casos concretos, além de reduzir sua autonomia e independência, não se estará igualmente
enfraquecendo essa tendência do cidadã·:> em acre_ditªcno Poder Judiçiátio .e, ipso facto, na própria
democracia?
Por fim, a chamada crise do Judiciário não seria, na verdade, uma-crise de crescimento cuja solução estaria na ampliação das possibilidades de
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acesso à Justiça, na agilização processual e no fortalecimento das prerrogativas do juiz enquanto agente político do Estado e não na sua limitação?
Creio que todos temos o dever de refletir sobre
isso. E foi por refletir que voto contra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr!!s e Srs. Senadores, a matéria em discussão é
eminentemente jurídica. Não serei eu, como simples
médico, que aqui levantarei alguma contestação seja
em relação ao parecer ou ao conteúdo do artigo.
Mas sou Senador, e como tal preocupo-me com o
que vai acontecer com a competência do Senado
Federal.
Refiro-me expressamente ao art. 52, inciso X,
da Constituição Federal, que diz:
•Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
X - suspender a execução, no todo ou
em parte, de lei declarada inconstitucional,
por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal;".
A minha dúvida é se for aprovada essa modificação no art. 102, § 22, tal como propõe, no bem
lançado parecer, o Senador Jefferson Péres, como
ficaria essa competência do Senado no caso em que
o Supremo declarasse o efeito vinculante? Seria dispensávei essa apreciação por parte do Senado Federal? Ela haveria apenas quando se declarasse a inconstitucionalidade, mas não o efeito vinculante, aí,
sim, o Senado apreciaria? Quer dizer, o Senado, por
essa redação, seria alcançado na sua prerrogativa?
Alguém há de dizer que isso tem sido mais um
ritual, no Senado, ao declarar a suspensão, quando
o Supremo para cá encaminha, declarando uma lei
constitucional. Todavia, já aconteceram casos aquipelo menos dois - em que o Senado recebeu a comunicação do Supremo, mas não declarou a suspensão. Isso aconteceu no caso da instituição da cobrança de uma contribuição da Previdência Social. O
Senado ignorou; recebeu a comunicação e não se
manifestou.
Então, pelo menos politicamente - não posso
dizer do ponto de vista estritamente jurídico -, o Senado desconheceu a manifestação do Supremo.
Assim, a minha pergunta ao nobre Relator, e
aos Senadores que têm formação jurídica, é como

vai ficar o Senado em relação a essa sua competência privativa, que, salvo engano, vem da Constituição de 1934, art. 52, inciso X.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite V. Ex"
um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. E)c!!,
Senador Ronaldo Cunha Lima
O. Sr. Ronaldo Cunha Lima -Como sou o autor da proposta, eu me permito me antecipar ao relator, deixando que a úHima palavra sobre a matéria
seja a de S. Ex!!. Esclareço a V. E)c!! que o Senado
Federal só é convocado para apreciar a inconstitu·
cionalidade nas declarações incidentais, incidenter
tantum, e jamais na sede do controle abstrato, porque essa não vem para o Senado. Nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas diretas de in·
constitucionalidade (Adin), já existe o efeito vinculante, o qual já está estabelecido na Constituição Federal e não foi aHerado. O que estou propondo é para
controle. em concreto, porque o Senado só analisa
incidemtalmente, nunca de forma abstrata.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Tive o cuidado
de me socorrer antes do Senador Josaphat Marinho,
para ver se era possível distinguir, nesse texto, as
duas hipóteses. Quer dizer, se o texto se refere à
ação direta de inconstitucionalidade, em tese, ou
também, como está escrito aqui, incidentalmente, no
caso concreto.
Por isso, levanto essa discussão, para que o
Senado fique bem ciente do que está decidindo, em
relação, também, a suas prerrogat~vas.

ó Sr. Josaphat Marinho - Lembro a V. E)c!!
que o prÓprio Supremo Tribunal Federal, ao longo do
tempo, firmou orientação que vem sendo praticada
normalmente, segundo a qual, declarada a inconstitucionalidade, em tese, pelo Supremo, não se encaminha a matéria a esse órgão, porque acha que sua
decisão vale por si mesma: por ser em tese, elimina a
lei. Não é preciso que o Senado-interfira. Em todos os
casos de decisão in casu, encaminha a matéria ao
exame do Senado para o cumprimento dessa disposição constitucional de suspensão da vigência da lei.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Eu formularia a
V. E)c!!, para esclarecimento meu e do Plenário, a seguinte pergunta: admitamos que o Supremo aeclare
inconstitucional e, incidentalmente, o efeito vinculante teria que vir ao Senado ou não? No caso, qual seria o papel do Senado, uma vez que já há, no caso,
um efeito erga omnes, mesmo a partir do caso con·
creto, porque adotou-se a vinculação? Indago a V.
Ex!! como fica o Senado neste caso.
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O Sr. Josaphat Marinho- A circunstância do
efeito vinculante não significa a extirpação do Direito
positivo. Continua a lei. Apenas a decisão do Supremo se aplica a todos, tem efeito erga omnes. De
maneira que nada impede que o Senado seja comunicado para decidir da suspensão da lei. Essa suspensão é que extrai a lei do corpo do Direito positivo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Então, no entendimento de V. Ex", o Senado está com suas prerrogativas incólumes.
Muito obrigado.
O Sr. Jefferson Péres - Concede-me um
aparte, Senador?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o
aparte ao Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres- Subscrevo a manifestação do Senador Josaphat Marinho. Não vejo como
as prerrogativas do Senado sejam usurpadas ou suprimidas com a instituição do efeito vinculante. De
qualquer modo, pode ser dada outra· interpretação,
diferente. Qual seria essa interpretação? Quando se
tratar do controle difuso de constitucionalidade, ou
seja, quando a decisão do Supremo valer apenas interpartes, se o Supremo decidir pela inconstitucionalidade da lei apenas por maioria absoluta, seria necessário o Senado declarar a inconstitucionalidade
da lei. Faria a comunicação. Mas, quando decidir por
dois terços e declarar que aquela decisão tem efeito
. vinculante, como sabe V. Exª nem sempre- a vinculação não é automática - sempre que o Supremo
Tribunal o declarar, creio, sinceramente que, nesse
caso, não haveria por que o Senado Federal suspender...
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - O inciso 11 passa a ser desnecessário.
O Sr. Jefferson Péres - Quando decidir por
maioria absoluta será necessário sempre.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Observe V. Exª
o seguinte, perdoando-me alguma eventual heresia
jurídica porque não tenho o privilégio de ter essa formação.
O Sr. Jefferson Péres - É V. Exª um anfíbio,
um misto de médico e jurista.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Hoje, como
acontece? Não há efeito vinculante. lncidentalmente,
o Supremo declara a inconstitucionalidade. Enquanto o Senado não determinar a suspensão alguém
pode aplicar a lei. Daí por que o Senado ainda não
determinou a suspensão. Quando, incidentalmente,
o Supremo Tribunal vincular a decisão, o Senado
passará a ser letra morta. Vai ser uma mera formalidade porque não há como aplicá-la.
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O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite V._ BÇum aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Essa é a explicação. Vai cumprir a mera formalidade de extirpar o
que, na prática, já está retirado.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permita-me, V.
Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTAf!A - Com prazer
ouço V. Ex".
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Já existe o efeito vinculante. O § 2º do art. 102 já estabelece o efeito vinculante nas ações declaratórias de constitucionalidade. Ninguém argüiu isso. Quando da exposição da Medida nº 3, o Supremo Tribunal Federal se não me engano o Relator era o Ministro Moreira
Alves - reconheceu a constitucionalidade. Não há
inovação. Estamos apenas ampliando o aspecto da
constitucionalidade para efeito vinculante, porque a
Constituição atual já estabelece efeito vinculante. O
§ 2" do art. 102 estabelece efeito vinculante apenas
para as ações da alínea a do caput·do artigo. O que
está sendo modificada é a amplitude, porque, em
vez de ser da ação direta de inconstitucionalidade e
da ação direta de constitucionalidade, as ações definitivas de mérito também comportarão decisão de
efeito vinculante quando o Supremo assim o declarar por dois terços de seus membros.
O SR. LUCIO ALCÂNTARA- Senador Renaldo Cunha Uma, muito obrigado.
Sr. Presidente, eu quis animar o debate, a discussão, porque me pareceu que esse era um aspecto pouco notado pelos Srs. Senadores e, como diz
respeito a uma competência do Senado - e há casos concretos em que o Senado ignorou a decisão
do Suprenio Tribunal Federal, num gesto talvez injurídico, mas político- não sei como vamos ficar com
esS.a modificação proposta pelo nobre Senador Jefferson Péres.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, essa matéria foi objeto de
amplo debate na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Ouvimos diversas personalidades do
mundo jurídico brasileiro, o atual Presidente do Supremo e o anterior, o Procurador-Geral da. Repúbli- ca, pessoas com visões distintas sobre o assunto.
A partir da apresentação dessa proposta existem alguns consensos; a divergência é sobre o re-
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médio para se consertar aquilo que precisa ser consertado no entendimento consensual.
Primeiro, é inequívOco o congestionamento do
Supremo Tribunal Federal. Segundo, é ina<.liável a
necessidade de se dar maior celeridade à Justiça
brasileira, porque, afinal de contas, Justiça lenta, na
·
prática, é a negação da própria Justiça.
No nosso entendimento, as discussões que foram travadas no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania demonstram que a solução
desses problemas não pode resultar em subordinação da independência dos juízes ao entendimento
das cortes superiores, sob pena de estarmos,- na
prática, negando o princípio da autonomia dos que
exercem a função judicante.
Não podemos inviabilizar também aquilo que
está previsto no ar!. 52 da Constituição, que é uma
garantia constitucional deferida aos judicantes de
duplo grau de jurisdição.
Na verdade, o efeito vinculante é um artifício
que está sendo importado da Constituição norteamericana, que tem raízes diferentes das brasileiras.
No nosso entendimento, ao importarmos o stare decisis, como é conhecido nos Estados Unidos, podemos, na prática, importar também outra coisa que
acontece lá, que pode caminhar em sentido contrário
ao objetivo do efeito vinculante: a desobstrução dos
tribunais.
Podemos importar o chamado distinguishing,
ou distinção, que é a possibilidade de qualquer litigante tentar estabelecer uma distinção entre aquela
ação sua e aquilo que havia sido deliberado como
efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Da
mesma forma, vamos estar congestionando os tribunais porque haverá uma série de ações, e eles terão
de decidir se há ou não distinção. O jurista Laurence
Tribe, professor de Direito de Harvard, constata que,
apesar de o efeito vinculante existir nos Estados Unidos, a Suprema Corte tem tido, nos últimos trinta e
cinco anos, um aumento de quatro vezes no número
de processos que lhe são apresentados.
Em nosso entendimento, seriam possíveis outros mecanismos que estabelecessem uma filtragem
de processos em caso de recursos excepcionais.
Em primeiro lugar, deveria impor-se a recuperação
da consolidação das súmulas. Posteriormente, resguardado o direito de um recurso ordinário, o acesso
aos tribunais superiores dependeria da verificação
de conformidade da tese com a súmula. Introduzamse, além disso, encargos ao litigante que tente desafiar a súmula interpondo recursos manifestamente
improcedentes como multas, preparo prévio de valor

g_ ;;_

!(f7$#J!.~··

elevado, condenação em honorários adicionais e a
previsibilidadedªação re§_çisó(ia em caso de decisões contrárias à súmula.
Alternativamente, nessa tentativa de se contribuir para diminuir o congestionamento dos tribunais,
poderja també!Tl Qensar_11a rnstauração da chamada
relevância da questão federal como critério adicional
para o Supremo Tribunal Federal, que poderia, com
certa discricionariedade - na verdade ·o efeito vinculante não deixa de ser certo poder discricionário do Supremo Tribunal Federal -, deixar de examinar certos recursos, sem fundamentação mais alongada, pela au- -Sência de interesse público que justificasse o exame
da matéria pelo mais graduado tribunal do País.
Essa relevância da questão federal já fez parte
de Constituição brasileira e vem também - já que
nos propomos a copiar alguma coisa da Constituição
norte-americana - da reforma constitucional norteamericana de 1925.
Finalmente, cumpre lembrar que 60% dos processos em curso riO STF referem-se a causas de interesse da União e do INSS, nos quais se discutem,
muitas vezes, matérias em que o Poder Público tem
sido reiteradamente derrotado, mas usa do direito de
recorrer para procrastinar o desembolso de despesas.
Dessa forma, pelo menos em boa parte dessas
ações que congestionam o Supremo Tribunal Federal tem-se o nome e endereço do causador desse
congestionamento. No nosso entendimento, para resolver o problema basta que o advogado-geral da
União cumpra o disposto no art. 42 , inciso XII, da Lei
Complementar n2 73/93 e edite súmulas administrativas com o fim de diminuir a dimensão da litigância e
do atabalhoamento dos tribunais, sempre observada
a jurisprudência reiterada sobre as questões que
provocam maior volume de demanda.
Para concluir, Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, não há dúvida de que a possibilidade de centenas de exercerem sua autonomia tem contribuído
para a evolução do Direito brasileiro, no sentido de
que passe a ser mais sensível às questões sociais, ou
seja, àquelas relacionadas com a desigualdade social
existente no Brasil. Enfim, essa liberdade dos juizes ao
julgar tem sido um p~ incentivador do debate
entre aqueles que militam na área do Direito. No entanto, essa evolução poderia ser abortada a partir da
aprovação da emenda como está proposta.
Sr. Presidente, concordo com a interpretação
do Senador Lúcio Alcântara de que, a partir da aprovação dessa emenda, a atribuição do Senado Federal de declarar a inconstitucionalidade toma-se letra
morta. Apresentamos a emenda, rejeitada pelo Se-
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nador Jefferson Péres, para, pelo menos, incluir entre as atribuições do Senado Federal a possibilidade
de conferir ou não o efeito vinculante a decisões do
Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão que
realmente merece o debate mais aprofundado do
Senado. Mas como a matéria estará em votação
amanhã, vamos votar contra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho
para encaminhar.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PMDB-BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, num quadro sócioeconómico de normalidade, provavelmente não estaríamos discutindo o problema do efeito vinculante
em decisões do Supremo Tribunal Federal. Em reali·
dade, o problema da duplicidade de instâncias é, entre nós, tranqüilamente observado. Mas as leis são
feitas para ter aplicação consoante a realidade. O
que se tem verificado é o crescimento demasiado de
processos em todas as instâncias. De maneira que é
preciso dar ao problema da variedade de instâncias
um entendimento que não entre em conflito grave
com a realidade. Não se quer- esse é o meu ponto
de vista - suprimir a liberdade do juiz de decidir. O
de que se está tratando é de encpntrar um meio suscetível de reduzir a inflação de processos, que perturba a ação de todos os juízes e tribunais, inclusive
do Supremo Tribunal Federal.
A admissibilidade do efeito vinculante foi tratada com muito escrúpulo. Em primeiro lugar, não se
está admitindo súmula para a declaração do efeito
vinculante. Apenas se confere ao Supremo Tribunal
Federal a competência de declarar, nos casos em
que lhe parecer adequado, o efeito vinculante, por
dois terços dos votos dos seus juízes.
Já por aí se vê que é uma grave restrição. Para
que o Supremo Tribunal Federal possa declarar o
efeito vinculante, não será em qualquer causa, mas
naquelas em que o pensamento predominante da
Corte seja no sentido de extirpar a controvérsia.
Por outro lado, é preciso que se atente em que,
embora declarado o efeito vinculante, não se obstará, em caráter absoluto, à parte o direito de argüir a
sua pretensão perante o juiz. A matéria, portanto, se
porventura sustentado o pré-questionamento, pode
chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas, em verdade, o que se quer alcançar é o que, de certo
modo, se alcançou com a súmula comum. Quando o
Supremo Tribunal consolidou sua jurisprudência
num dado sentido, juízes e tribunais do País acaba-
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ram aceitando essa orientação, embora ela não fosse de caráter obrigatório.
No caso, aos juízes é importante o efeito vinculante, para que se encontre o caminho de atender
bem a comunidade na prestação jurisdicional, por·
que, na situação em que está, em verdade, tal não é
possível. Tamanho é o volume de processos que se
acumula em juízos e tribunais, que não há como
prestar a jurisdição em tempo razoável.
O efeito vinculante, portanto, será apenas um
processo disciplinador, capaz de defimitar a variedade de causas e, assim, propiciar julgamentos mais
tranqüilos para a multiplicidade das situações pendentes de julgamento.
Não há, pois, receio de se pensar na concentração, que é processo típico das elites, a que se referiu o nobre Senador Roberto Freire. É preciso
atentar-se que o Supremo Tribunal Federal, não
obstante a extensão de sua competência, jamais se
revelou um órgão judicante absorvente da competência dos outros juízes e tribunais. Mesmo quando
se lhe deu competência ampla, ele a exerceu com
muito pudor, corno por exemplo na avocatória da
Constituição de 1967.
Podendo chamar a si determinados julgamentos, sem outras limitações que a do seu poder de arbítrio, o Supremo Tribunal Federal só o fez em casos
raríssimos; não chegou ao número dos dedos da
mão. Por quê? Porque sempre respeitou esse critério. No caso, não se há de pensar diversamente. O
Supremo Tribunal Federal vai apenas buscar uma
forma de facilitar à Justiça o cumprimento de suas
atividades. Nem atentará contra a competência do
Senado Federal. A orientação no Supremo Tribunal
já é conhecida. Quando o Supremo decide o caso
em abstraio, já não manda ao Senado para o efeito
de suspensão da vigência da lei, porque se firmou o
entendimento dentro do qual se a lei é declarada in·
constitucional em tese, ela passa a inexistir a partir
do momento em que assim foi reconhecida pela Cor·
te Suprema.
Quando o Supremo decide em casos concretos, em que o alcance da lei, da declaração de inconstitucionalidade, é limitado às partes, o Supremo
invariavelmente encaminha a matéria ao Senado
para sua apreciação final. E o Senado tem exercido
sua competência dentro de limites variáveis: ora suspende logo a vigência da lei, ora aguarda a oportunidade mais própria depois que .:J Supremo consolida
sua jurisprudência, para então eliminar a lei do quadro do Direito positivo.
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Diante do quadro atualmente vigente no Brasil,
em que todos os cidadãos reclamam maior segurança e presteza na prestação jurisdicional, tomou-se
inquestionável a necessidade de encontrar algum
meio, e o efeito vinculante não é o único, para a sofução, mas é um dos remédios capazes de conduzir
à redução das dificuldades atuais.
Dentro desse critério é que me parece que se
admite o efeito vinculante. Aí se interpreta a Constituição na orientação segundo a qual ela há de ser
sempre uma forma de garantir a felicidade cofetiva.
Foi assim que na Primeira República se ampliou a
concepção do habeas corpus. Embora a Constituição só permitisse habeas corpus para garantir a fiberdade de locomoção, a Corte Suprema, provocada pelo gênio e pela tenacidade de Rui Bartlosa,
acabou estendendo o habeas corpus a diferentes
situações para as quais não havia um remédio específico na Constituição de 1891. E então se concedeu
habeas corpus para garantir a posse de governadores, a posse de assembléias legislativas, a posse de
câmaras municipais. E Rui Bartlosa dele fez uso até
para assegurar a publicação de seus discursos parlamentares; mas sempre partindo da tese fundamental de que estava em jogo também a liberdade de locomoção.
Trvemos depois um caso típico em 1934, em
que a Constituição não pôde ser interpretada na rigidez de seus termos. O Constituinte votou uma norma segundo a qual os atas do governo provisório e
de seus interventores eram declarados aprovados e
impedida a apreciação judicial da matéria Não Obstante a rigidez da norma, foram tais e tantos os absurdos que surgiram de atos praticados durante o
governo provisório de 30 a 34, que o Supremo Tribunal Federal flexibilizou o texto para admitir exceções:
estava impedida a apreciação de atos judiciais que
não fossem contrários à verdade jurídica, à justiça, à
noção de ordem que o Congresso defendia. E assim
se ajustou o texto à natureza dos fatos, a fim de_ que
não se praticasse iniqüidade. E- sempre, portanto,
dentro desse critério que se interpreta, para propiciar_
soluções adequadas com a realidade social.
Na vigência da Constituição de 1946, quando a
Câmara dos Deputados deliberou publicar o resultado da sindicância feita no Banco do Brasil, houve um
mandado de segurança do Sindicato dos Bancos do
Rio de Janeiro em que se arguía que não era possível fazer a publicação tendo em conta o sigilo bancário. Perante o Supremo Tribunal alegou-se que ele
não tinha competência para apreciar a matéria porque a decisão era do Plenário da Câmara. E a Cons-
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tituição declarava que o Supremo era competente
para apreciar mandado de segurança contra a Mesa
da Câmara ou a Mesa do Senado. Mas como seria
um absurdo admitir que o Supremo fosse competente para apreciar ato da Mesa da Câmara e não o fosse para julgar da deliberação do Plenário, por interpretação construtiva se entendeu que o Supremo
Tribunal era igualmente competente para apreciar a
matérià:
De sorte que, Sr. Presidente, estou dando apenas esses elementos, para mostrar que se busca fixar o efeito vinculante como uma forma capaz de
atentar na realidade econômica, social e judiciária do
País, nesta fase histórica. Admitindo-se o efeito vinculante apenas por decisão de 2/3 do Supremo Tribunal, e não se vinculando essa decisão à súmula, o
Supremo permanece também com a autoridade indispensável para, num dado momento, se verificar
que o efeito vinculante decretado não é conveniente,
aos interesses do País, suspendê-lo. Nada o impede
de fazê-lo, exatamente porque a fórmula que se está
admitindo, de acordo com o esclarecido voto do nobre relator, permite esse entendimento. Não se está
trancando solução, mas abrindo caminho a uma selução adequada
Era, neste momento, o que eu podia assinalar,
apenas para dar a$ razões pelas quais admito a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga!!'láes)
-Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, para
discutir.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB·MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, ouvi hoje, assim como na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, todos as dis·
cursos e debates travados a respeito desse palpitante assunto, que é a súmula vinculante. Alguns parâmetros são fáceis de serem constatados. O assunto
está sendo discutido aqui porqlJ_e é in~gável a neces5idãâe--de-ajudarrii0s o POder Judiciário a ser
mais célere na solução das pendências que lhe es. ·tão afetas para decisão.
Collfefeito; nao-rora estar o-POder Judiciário
abarrotada de processos, não fora a necessidade
que a sociedade sente de ter uma justiça mais rápida e eficiente, não estaríamos aqui discutindo a súmula vinculante. Tem ela, portanto, o objetivo de desafogar o Poder Judiciário.
Argumenta-se que a súmula vinculante engessa o Poder Judiciário e os seus integrantes; que o
Direito é produto da criatividade dos seus aplicado-
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res, dos seus juízes, diante da realidade do julgamento que lhes está afeto.
Tudo isso é muito certo, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, mas também é verdade constatarmos e afirmarmos que súmulas já existem.
O interessante é observar que 99% dos juízes
- e isso resultou dos debates na Comissão de Constituição e Justiça - anseiam para ver se está sumulado aquele caso que está sob sua competência para
julgamento. Via de regra, a prática demostra que, se
o assunto está sumulado, 90% das decisões do Poder Judiciário têm base na súmula. Dificilmente os
magistrados ousam contrariar as súmulas emanadas
das mais altas Cortes de Justiça do País, principalmente as editadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Um argumento, todavia, me pesou fundo. Um dos insignes juristas que lá esteve para debater o assunto
conosco e, depois, o próprio Presidente do Supremo
Tribunal Federal nos informou que, há dez anos, a
·-suprema Corte não edita uma súmula.
Não obstante todos esses argumentos, é certo
que, se fosse possível ao País promover rapidamente uma reforma no Poder Judiciário, ampliando o número de juízes, se fosse possível dar mais estrutura
ao Poder Judiciário, estender a todo o País o Juizado de Pequenas Causas, aumentar o número de
magistrados, de promotores, de Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, evidentemente não estaríamos discutindo hoje a súmula vinculante. Por quê? Porque o objetivo é ter julgamento mais eficiente, mais célere. Nesse sentido, todos os debatedores, ilustres juízes e ministros que
compareceram à Comissão de Constituição e Justiça foram quase que u.nãnimes em afirmar que a súmula vinculante produzirá efeitos positivos na obtenção de uma justiça mais rápida e mais eficiente.
Nós, que militamos na sociedade - venho da
classe dos advogados - sabemos o quanto é doído
esperar uma decisão. Os mais humildes, os mais necessitados ficam à espera de uma decisão do Poder
Judiciário. E os processos se eternizando de tal forma nas prateleiras e sobre as mesas dos nossos
magistrados que cheguei, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a propor nesta Casa que o Poder Judiciário realizasse um mutirão cívico para julgar os
processos que abarrotavam os tribunais.
Por isso, talvez, eu tenha recebido um ofício
muito alentador do Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, informando que aquela Corte de Justiça convocou dez magistrados de diferentes tribunais
regionais do País e, com o auxílio deles, em 90 dias,
foi possível - e aí os nossos aplausos àquela- alta

!51

Corte de Justiça do País- julgar mais de 40 mil processos durante esse período. Isso significa que o
mutirão ajudou - e está ajudando fundamentalmente
- e que outros tribunais poderiam seguir a trilha do
Tribunal Superior do Trabalho.
Sr. Presidente, voltando ao caso da súmula
vinculante, se 70 % dos casos que estão na dependência de julgamento da mais alta Corte de Justiça
do País são causas referentes a: recursos do Poder
Executivo, se dizem respeito a questões previdenciárias e tributárias, eu fico tranqüilo em votar favoravelmente à adoção da súmula vinculante.
Votarei favoravelmente às duas emendas que
estão tramitando juntamente com essa emenda
constitucional, que limitam a súmula vinculante às
questões previdenciárias e tributárias, e à emenda
qüe retira o pcder centralizador ·das elites a que se
referiu o nobre Senador Roberto Freire, quando disse que a súmula vinculante vai centralizar ao invés
de descentralizar as ações do Poder Judiciário.
Se votarmos a emenda do Senador Hugo Napoleão, a súmula vinculante poderá não ser centralizadora, como muitos pensam, porque terá a possibilidade de ser modificada, não ficará ao arbítrio absoluto do Supremo Tribunal Federal. O STF decidirá
por dois terços, sim, como bem esclareceu o Senador Josaphat Marinho; mas também o Superior Tribunal Federal terá que examinar a iniciativa do Ministério Público, a iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, a iniciativa dos tribunais de justiça, no
sentido de que se modifique a súmula quando provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil ou pelos
tribunais a que me referi.
O Sr. José Serra - Permite-me V. Ex'! um
aparte?
---- -O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte ao
Sr. Senador José Serra para, logo após, Sr. Presidente, encerrar meu pronunciamento.
O Sr. José Serra- Senador Ramez Tebet, se
V. Ex'! me permite, devo dizer que, se excluirmos a
parte administrativa da possibilidade da súmula e
das vinculações, na verdade, estaremos esterilizando essa mudança, apesar das intenções em contrário. Grande parte das pendências, das questões que
podem provocar essa manifestação do Supremo não
têm origem na área previdenciária ou tributáriá, embora elas sejam importantes, mas na administrativa.
Eu lembraria toda a questão de incorporação de
quintos, tetos salariais, quintos em salários para cargos em comissão de pessoas que se aposentam, o
que é objeto de mllfta controvérsia, bem como o
caso dósplanosâe estabilização easOHPs do pas-
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S<'do, um conjunto de questões como a taxa de juros
de 12%. Por exemplo: hoje, no Rio Grande do Sul,
há um Juiz que está concedendo liminares, no sentido de que a taxa seja limitada a 12%, eontfanando
na verdade uma decisão--do Supremo, segundo a
qual, a matéria demandaria ainda regulamentação
do art. 192 da Constituição-: Enfim, há um conjunto
de questões que foge das áreas tributária e previdenciária. Se excluirmos as questões administrativas, na prática, não estaremos atingindo a finalidade, de uni lado, de desafogar o sistema judiciário, e
do outro, de trazer mais segurança aos contribuintes. Muitas vezes, essa questão é posta de lado, entende-se apenas o lado, que evidentemente é importante, do descongestionamento da Justiça, mas não
é apenas isso. Trata-se de dar, no Brasil, mais segurança jurídica aos cidadãos, mais segurança com relação a questões, por exemplo, de natureza tributária ou administrativa. Se excluirmos a parte administrativa, não teremos essa segurança, além de prosseguir o afogamento, o congestionamento do Poder
Judiciário. Estou, em grande medida, de acordo com
as colocações apresentadas por V. EJ<B. A área jurídica
não é minha área, mas, mesmo assim, pareceu-me
importante fazer essa observação. Muito obrigado.
O SR- RAMEZ TEBET- Acolho o aparte de V.
Exi!, mas ouso divergir de sua opinião, pois parto de
premissa diferente.
Minha premissa é adotar a súmula vinculante
para desafogar o Poder Judiciário, fazendo com que
este possa se dedicar às outras questões.
Como a estatística demonstra que 70% das
questões existentes no Judiciário são previdenciárias e tributátias, provocada por recurso que o próprio Poder Executivo sabe que é eminentemente
protelatório; prefiro ficar com minha premissa que é
a de desafogar o Poder Judiciário; muito ao contrário
do argumento, data venia, de V. EJ<B.
Admito e quero admitir, tanto. quanto possível,
o duplo g·rau de jurisdição. A mim, é muito difícil, Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aceitar súmula
em matéria de Direito Penal, de Direito de Família e
outras matérias. Acho que aí, realmente, estaremos
tolhendo a ação dos nossos juízes.
Por isso, quero manifestar meu voto favorável
à adoção da súmula vinculante limitada às questões
previdenciárias e tributárias, com a possibilidade de
os tribunais de justiça, da sociedade, enfim, representada pela OAB, pelo Ministério Público e por outras entidades mencionadas na emenda do Senador
Hugo Napoleão, poderem provocar o Supremo Tri-
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bunal Federal para que possa rever súmulas que,
por acaso, tenha adotado.
Estas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
minha posição e a maneira como vou votar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco-PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de enfocar a decisão dq_Líder do Bloco das Oposições, Senador José Eduardo Outra, que se utilizou de
argumentos que, nós compreendemos, pela realidade brasileira, devam ser aceitos em parte, notadamente porque decisões dos tribunais federais, muitas vezes calcados -em dispositivos aleatórios, sem
nenhuma consistência que convença os verdadeiros
juristas deste País,- tenham sido tomadas contrariamente ao consenso nacional.
Poderíamos citar vários casos, mas este não é
o momento. Notadamente, porque vislumbramos ao
afirmado· na adoçãd dó efeito vinculante: maior ceie~
ridade na Justiça em nosso País. Muito embora estejamos tranqüilos no que diz respeito ao habeas
corpus, que é um instituto consagrado no nosso Direito, igualmente, o mandado de segurança, e tantos
outros que repõem a condição do brasileiro como cidadão, tudo isso está garantido pelo efeito vinculante.
Sr. Presidente, queremos desconcentrar, diminuir a densidade dos processos jurídicos, que existem por este Brasil continental, onde nem sempre
-um brasileiro dispõe de um advogado para recorrer
ao Supremo Tribunal. Nem sempre um brasileiro dispõe de um advogado para recorrer sequer a um tribunal de justiça. Quantas vezes as ações findam no
Judiciário não apenas pôr faHa de uma celeridade,
notadamente porque no País dos injustiçados, o Brasil, os nossos patrícios não dispõem de recursos financeiros adequados, suficientes para impor uma
solução justa, adequada, consentânea com o direito
em relação a seus problemas, a suas causas.
O que propõe o emérito Senador Ronaldo Cunha Lima, um sofredor como nós das ações que dormem nas gavetas do Judiciário? Muitas dessas ações recebem o recurso, e o advogado, logo sabendo
que perdeu, se dirige ao constituinte e diz: Não se
preocupe, você ficará a salvo da penalidade civil que
lhe foi imposta pela Justiça de primeira instância por
10 ou 12 anos.
Elitizar o que, Sr. Presidente, se muitas-decisões, mais de 90% das decisões do Supremo se voltam justamente para resoluções de problemas que
batem nas comarcas, nos Estados, notadamente
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nos Estados mais pobres? Onde, não havendo a súmula vinculante, o juiz, naturalmente, vai decidir a
seu bel-prazer, de acordo com sua vontade, na interpretação muitas vezes fria da lei, sem levar em conta a realidade do País.
O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão
judicante deste País. E nisso não vai, Sr. Presidente,
nenhum desejo de autoritarismo. Antes, pelo contrário, o nosso desejo é que os processos judiciais cheguem a bom termo, que os processos judiciais atinjam as camadas mais pobres da população. É para
isso que estou aqui.
Sou Representante de um Estado do Nordeste,
Sr. Presidente. Quantas ações são julgadas ao sabor das contingências locais? Ao sabor dos interesses meramente paroquianos? Ao sabor do autoritarismo local, que no Nordeste nós herdamos do passado
e que ainda não foi completamente desfigurado?
Nesse particular, Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, elogiar a preocupação do meu Líder,
Senador José Eduardo Outra. A Justiça Federal tem
pecado, e nós sabemos como.
Em segundo lugar, quero reconhecer o espírito
democrático com que agiu nesse processo o Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional,
Senador Antonio Carlos Magalhães. S. Exª colocou
em votação, nesta convocação extraordinária, um
processo da maior utilidade, principalmente para
aqueles que, nos Estados e nos Municípios, nem
sempre têm a nossa defesa, nem sempre têm o nosso amparo e a nossa solidariedade.
Quantos perdem as suas causas por falta de
um quadro que estabeleça ali, naquele Município, a
decisão buscada e amparada pelo Direito!
Portanto, Sr. Presidente, embora discorde em
parte do meu Líder da Bancada das Oposições, eu
voto pelo efeito vinculante do Senador Ronaldo Cunha lima. S. Exª, sendo um homem do Nordeste,
como eu, foi lá no íntimo do sofrimento do cidadão
nordestino e descortinou-lhe a oportunidade de com
rapidez abrir a porta da Justiça, muitas vezes fechada para ele.
Quantas vezes, Sr. Presidente!
Com a adoção dessa medida, não teremos a
oportunidade de ouvir, em tantos casos: "Ah, a minha causa está emperrada. "A minha causa está arquivada". "A Justiça não deu à minha causa nenhuma sequência. •
O recurso demanda dinheiro, demanda tempo,
e, acima de tudo, permite injustiças, que é que queremos corrigir no Brasil.
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Meus parabéns, Senador Ronaldo Cunha
Lima. Estou com V. Exª e com o seu projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden~
te, Sf!s e Srs. Senadores, ao propor a emenda constitucional que modifica o § 22 do'art. 102 da nossa.
Constituição, criando o chamado efeito vinculante;
eu o fiz basicamente por três razões fundamentais. ·
Primeiro, a medida pretende desafogar o Supremo Tribunal Federal, que tem, distribuídos entre
os seus 11 membros, cerca de 30 mil processos aub
judice, dos quais aproximadamente 70% exigem decisões repetitivas, porque são julgados já prolatados,
já proferidos por aquela Egrégia Corte.
O segundo fundamento é a tentativa de harmonizar o quanto possível as decisões judiciais deste
País, para evitar posições conflitantes de juízes, d8
tribunais, de instâncias superiores na análise jurídica
de determinadas matérias já apreciadas e muitas definitivamente julgadas pela Suprema Corte brasileira.
Por úHimo, Sf!s e Srs. Senadores, a proposta
pretende permitir igualdade entre recursos processuais e recursos materiais. A isso se referia há pouco, com muita propriedade, o eminente Senador Antonio Carlos Valadares, cujas palavras registro com
alegria e indisfarçável emoção, pela consciência política e sensibilidade jurídica reveladas.
Os argumentos aduzidos contrariamente à tese
do efeito vinculante resumem-se a dois: primeiro, reduzir-se-ia a independência dos juízes; segundo, haveria uma espécie de engessamento jurisprudencial.
São esses, basicamente esses, somente esses os
argumentos oferecidos em contrário à tese do efeito
vinculante.
Devo ainda fazer uma distinção, para evitar impropriedade jurídica de linguagem. A nossa proposta
não pode ser entendida como "súmula vinculante•. A
nossa proposta amplia o efeito vinculante já estabelecido pela nossa Constituição Federal.
É verdade que, quando apresentei a proposta
de emenda ao art. 102 da Constituição, eu disse que
as decisões de mérito do Supremo, após sumuladas,
teriam efeito erga omnes e valeriam em relação ao
Judiciário e à esfera administrativa.
Posteriormente, acolhi sugestão do eminente
Senador Josaphat Marinho e retirei a expressão "sú·
mula", para limitar o estabelecimento do efeito vinculante às decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal, ampliando as hipóteses já consagradas na ali-
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nea a do inciso I do texto aluai para as decisões definitivas de méritos e, também, para as ações declaratórias de inconstitucionalidade. E por quê?
Estabelece o art. 102, I, a:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
Já o § 22 do mesmo artigo da atual
Constituição diz:

§ 22 As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder
Judiciário e ao Poder Executivo. •
Qual o objetivo da emenda? Se hoje a Constituição já estabelece efeito vinculante para ação declaratória de constitucionalidade, prima facie não vemos razões maiores que nos amparem juridicamente
para não permitir que as ações declaratórias de inconstitucionalidade tenham também efeito vinculante
quando assim o Supremo Tribunal Federal o declarar por quorum qualificado, ou seja, por dois terços
dos seus integrantes.
Logo, não estamos vinculando as súmulas,
porque são estas uma adoção do Supremo Tribunal
·Federal criada pelo Ministro Vítor Nunes Leal. Utilizo-as agora para responder aos que questionam a
proposta oferecida, e ora sub judice, porque alguns
juízes, e até algumas associações de magistrados como a Associação dos Magistrados do Trabalho,
confonne documento que recebi hoje - dela reclamam certamente sem tê-la lido_
Não estou propondo súmula vinculante e não
me consta que, desde que o Supremo Tribunal Federal a adotou, alguém, juiz algum neste País se tenha levantado para contra ela protestar. Tampouco
não me consta que algum juiz recuse adoção de súmula nas suas sentenças. Por que agora recusar o
efeito vinculante? Qual a diferença que haveria em
subtrair, reduzir, diminuir a independência jurídica no
seu decisório com a adoção do efeito vinculante estabelecido constitucionalmente ao daquele estabeleàdo na súmula já existente?

A súmula existe e continuará a existir, porque o
Supremo Tribunal Federal, na expressão feliz do Senador Josaphat Marinho, tem sido equilibrado, comedido, ao definir os casos e a sumular as hipóteses
para reduzir as súmulas a hipóteses concretas.
Em sede de controle abstraio, a atual Constituição já estabelece a obrigatoriedade do efeito vinculante. Hoje, estamos propondo a sede de controle
concreto nas hipóteses concretas, que o Supremo
Tribunal estabelecerá conforme seu comedimento,
sua responsabilidade e, acima de tudo, na condição
de guardião da Constituição.
A proposta do efeito vinculante - modifiquei-a,
inicialmente, por sugestão do Senador Josaphat Marinho - estabelece que também as decisões se submetem a dois terços do seu colegiado. Logo, não há
razões para os juízes se inquietarem com a possibilidade de perderem a sua independência.
Não estamos estabelecendo punições, como
outro projeto que tramita no Congresso Nacional; a
punição seria a modificação da sua decisão. Não estamos limitando a possibilidade legal dos recursos;
não estamos limitando a admissibilidade recursal;
estamos apenas recomendando a obrigatoriedade
do respeito à decisão hierarquicamente superior e
definitiva, nos casos de controle abstraio e, agora,
por extensão, nos casos de controle concreto, quando o Supremo Tribunal Federal assim entender e declarar.
É evidente, e houve aqui quem se manifestasse, que, nos casos penais, no Direito de Família, no
Direito Civil, Direito Comercial não vamos ajustar súmulas nem efeito vincu!ante porque são hipóteses
que não se enquadram e não se ajustam e muito
bem diz o Senador Ramez Tebet no instante em que
pretende limitar- concordo com a sua posição - aos
casos que estão abarrotando o Supremo, que são
os tributários e previdenciários.
Evidentemente que não estamos cogitando de
julgamento de ações do Direito Civil, do Direito de
Família que se enquadram no Direito Civil. Já imaginou se tivéssemos que estabelecer efeito vinculante
para casos de Direito Civil, de despejo, de família e
Direito Comercial ou Direito Penal com a multiplicidade das suas hipóteses, da configuração de determinados ilícitos penais? Não! Estamos reduzindo
para o aspecto da sede de controle abstraio previsto
na Constituição, ampliando apenas para as ações
declaratórias de inconstitucionalidade e para as ações definitivas de mérito quando o Supremo Tribunal
Federal assim entender por 2/3 do seu Colegiada.
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O Sr. Ramez Tebet- V. EX' me permite um
aparte?
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Com muito
prazer, ouço o nobre Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Ronaldo Cunha
Uma, não quero que V. EX' desça dessa tribuna
sem que eu o cumprimente efusivamente, em primeiro lugar, pela iniciativa de emenda, pela maneira
com que se comportou ao longo de todos os debates que se travaram e estão se travando a respeito
da emenda vinculante, pela lógica, pela precisão de
seus argumentos, não obstante V. EX' já conhecer a
minha posição limitada a favor do efeito vinculante
às questões previdenciária e tributária. Cumprimento
V. EX' e o Relator da matéria, Senador Jefferson Péres, do Amazonas.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Muito obrigado, Senador Ramez Tebet. Incorporo o aparte de
V. EX' ao meu modesto pronunciamento, enriqueci-do com as luzes de seu conhecimento jurídico, do
seu notável saber.
Concluo, Sr. Presidente, não se trata evidentemente de súmula, nem modificação da noção nem
do conceito de súmula. As súmulas continuarão
existindo ou não, independentemente dessa emenda. É uma decisão estabelecida em Regimento Interno do Senado.
O que estamos propondo é a inclusão no texto
constitucional, ampliando o dispositivo que consagra
a adoção do efeito vinculante para decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não apenas nas ações declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade, mas também
naquelas em que o Colegiado, por dois terços, entenda que esse efeito deve prevalecer.
Creio que estaremos desafogando a Justiça,
harmonizando suas decisões e permitindo igualdade
na admissibilidade do recurso.
Muito obrigado.
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Conforme declarei, a matéria será votada amanhã,
havendo apenas encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Hem2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 89, DE 1997

(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 511, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n 2 89, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 378, de
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1997), que autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD, no valor equivalente a até noventa milhões de dólares norte-americanos,
destinada a financiar parcialmente o Projeto
Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão)
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, tenho acompanhado pessoalmente a implantação do programa de reforma
agrária no meu Estado, particularmente no sul e sudeste do Pará, representando uma região emblemática, onde tivemos, no ano passado, o sério proble·
ma de Eldorado.
Lembro que os aspectos legais da reforma
agrária evoluíram e relembro que este Congresso
aprovou o ITR, o rito sumário e recentemente, em junho, o Presidente editou a Medida Provisória n2
1.577, voltada à agilização das áreas improdutivas,
ou seja, uma série de instrumentos legais que vão
viabilizar efetivamente, a médio prazo, a problemática agrária no País.
Além desse aspecto legal, uma série de estratégias, programas e projetes para a Região Norte
estão sendo implantados naquela região emblemática do meu Estado e de toda a Amazônia, no sentido
de descentralizar a reforma agrária, permitindo que as
prefeituras participem do processo. O investimento dos
assentamentos tomou-os mais viáveis, mais baratos e
permitiu sobretudo a implantação de conselhos municipais, para que a sociedade organizada, o Movimento
dos Sem Terra, prefeituras, a Igreja, enfim, os agentes
que atuam no processo possam discutir a problemática
daqueles que são, de fato, carentes de terra e as
áreas passíveis de serem desapropriadas.
O Ministro Raul Jungmann esteve recentemente durante quatro dias em nossa região, oportunidade em que assinou convênios com as prefeituras,
desapropriou fazendas importantes, como é o caso
da Bradesco, uma fazenda da Amazônia com 61 mil
hectares, concluindo por um entendimento claro entre o Governo e o Movimento dos Sem Terra: só na
minha região, o Governo pretende desapropriar um
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milhão de hectares até o final do ano para atender
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ao programa de reforma agrária.
-Continua a discussão. (Pausa.}
Ora, mas reforma agrária não se faz apenas
Encerrada a discussão.
Em votação.
desta forma. É preciso haver outras estratégias, outros
caminhos adaptados à diversidade da realidade brasiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
feira. E, no caso, o projeto de financiamento do Banco
permanecer sentados. (Pausa.)
Mundial contempla um projeto inovador voHado para o
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
Nordeste, os Estados do Maranhão, do Ceará, de Pero SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
nambuco, da Bahia e de Minas Gerais, em que 15 mil
famílias de trabalhadores sem-terra ou com pouca ter_Tem a palavra, para..1lncaminhar a votação, o Sera, durante três anos, a partir deste ano, terão finannador José Eduardo Outra.
cíamento através do Banco do Nordeste.
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTEsse projeto-piloto visa financiar associações,
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
comunidades organizadas dentro do antigo Prograorador.) _ Sr. Presidente, essa matéria foi discutida
na Comissão de Assuntos Econômicos. Quero regisma de Apoio ao Pequeno Produtor, o PAPP, que
trar que não vou colocar nenhum óbice à sua apretem uma eJqÍeriência significativa em vários Estados
do Nordeste.
vação, mas vou abster-me de votar por algumas
Estima-se para esse projeto um total de
_ questões que passo a justificar.
US$150 milhões, sendo que 60% desse total, ou
Primeiro, ficou acordado na Comissão de Asseja US$90 milhões, será financiado pelo Banco
suntos Económicos que ela faria um seminário, um
Mundial; essa quantia viabilizará o desenvolvimento
debate sobre este programa. o objetivo do Governo,
demonstrado em sua exposição de motivos, é mossócioeconômico daquelas 15 mil famílias selecionadas nos Estados.
trar a complementaridade desse projeto em relação
É importante observar que o objetivo maior do
à política de reforma agrária, ou seja, além desses
programa é aumentar a renda média anual daquelas
90 miihões, decorrentes do empréstimo, os Estados
famílias de US$1 ,2 mil para US$5 mil, US$7 mil,
contribuirão com 6 milhões, o que representa 4% do
num total de quatro a seis salários mínimos mensais,
total. Temos, ainda, mais 9 milhões, ou 6%, que são
representando, portanto, um grande avanço.
provenientes dos próprios beneficiários, na forma de
dinheiro, materiais ou mão-de-obra.
Nesse sentido, o projeto é inovador e já tem a
=:(periência de um antigo programa que em vários
Levantamos uma preocupação em relação não
ao empréstimo -por esse motivo não vou votar conEstados teve um grande sucesso. Por isso, queremos defender a aprovação desse financiamento.
trariamente, porque cabe a nós autorizar ou não o
Gostaria de lembrar que, na Comissão, foi relaempréstimo - mas porque o contrato que está sendo
toro Senador Jonas Pinheiro e que também o Senaassinado não explicita a proibição de aquisição de
dor Eduardo Suplicy manifestou-se no sentido de outerras passíveis de desapropriação, de acordo com
vir as associações dos vários Estados, o Movimento
os arts. 184 e 186 da Constituição. Não ocorrendo
dos Sem Terra e o Governo, para saber qual a estraisso, nossa preocupação é a de que o projeto protégia a ser adotada nesse importante programa que
posto deixe de representar um instrumento complevai atender às populações mais carentes destes cinmentar, com vistas à reforma agrária, e passe, na
co Estados. S. Exª, o Senador -Eduardo Suplicy,
prática, a competir com as formas aluais, que, a nosatendendo ao apelo da Comissão, aceitou que a _ so ver, devem continuar a ser implementadas, forconvocação desses agentes importantes do precesmas de desapropriação de terras com base na própria Constituição Brasileira e na lei que estabelece
so se fizesse a partir de agosto.
A Comissão aprovou, por unanimidade, o proas condições de desapropriação.
Como esse é um debate que já ficou a<;:ertado
jeto relatado pelo ilustre Senador Jonas Pinheiro,
que é da mais alta relevância, e faz-se necessário
e como o contrato será feito, inclusive, com o órgão
que seja ele agora aprovado nesta Casa, porque o
representante dos trabalhadores, a forma como está
Ministro estará assinando este financiamento ainda
o contrato que viabiliza o empréstimo - o empréstiesta semana. Nesse sentido, encaminhamos favoramo está até em condições bastante favoráveis - não
velmente à aprovação do Projeto e da Resolução
nos permite votar favoravelmente, e, como não queaprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
ro votar contrariamente porque creio que as condições
Muito obrigado, Sr. Presidente.
são razoáveis
projeto irá atender a 15 mil famí-
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lias, inclusive de regiões muito pobres do País, quero registrar minha abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCOIPT-SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, gostaria de registrar o entendimento que houve na Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive com o Relator da matéria, Senador Jonas Pinheiro, e que os Senadores Coutinho Jorge e
José Eduardo Outra também mencionaram, no sentido de que em agosto próximo iremos, inclusive com
o Senador Jonas Pinheiros, requerer uma audiência
pública para, com a presença do Movimento dos
Sem Terra, seus representantes, da Contag {Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura),
e representantes do Governo, isto é, Ministro da Reforma Agrária e sobretudo o Presidente do INCRA,
que possamos ter um debate sobre o que se fará
com respeito a esse projeto. Nessa ·oportunidade,
também ocorrerão discussões sobre outros projetos
que se relacionam à questão da terra e da reforma
agrária na Comissão de Assuntos Econômicos.
Acompanharei a posição do Líder do PT e do
Bloco, Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que será lido pelo Sr: 12 Secretário em exercício, Senador José Alves.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 384, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 89, de 1997A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução ne 89, de 1997, que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
US$90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o
Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de julho de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -

Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Júnia Marise.
ANEXO AO PARECER Ne 384, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N 2

,

DE 1997

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a
até US$90,000,000.00 (noventa milhões
de dólares norte-americanos), destinada
a financiar parcialmente o Projeto Piloto
de Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É a União autorizada, nos termos da
Resoi~,Jção n2 96, d.e 1989, restabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor equivalente a até US$90,000,000.00
(noventa milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autori·
zada neste artigo destina-se ao financiamento par·
cial do Projeto Piloto de Alívio à Pobreza e Reforma
Agrária.
Art. 2º A operação de crédito terá as seguintes
características:
a) devedor: República Federativa do Brasil;
b) credor: Banco Internacional para Aeponstrução e Desenvolvimento - BIRD;
c) valor: US$90,000,000.00 (noventa milhões
de dólares norte-americanos), de principal;
. d) juros: sobre os saldos devedores do empréstimo, a uma taxa para cada período de juros
igual ao custo de empréstimos qualificados determinado para o semestre anterior, acrescida de 0,5%
aa (cinco décimos por cento ao ano);
_ __ e) comissão de crédito: O, 75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do financiamento, contada a par·
tir de sessenta dias após a data de celebração do
contrato;
f) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas Se!flestrais e
consecutivas, no valor de US$4,500,000.00 {quatro
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos)
cada uma, vencendo-se a primeira em 1~ de novembro de 2002 e a~a em 12 de maio de 2012;
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- dos juros: semestralmente vencidos, em 1º
de maio e em 12 de novembro de cada ano;
- da comissão de crédito: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 3 2 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-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 (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação de Requerimento n2 520, de 1997, de urgência, lido no Expediente
para o Projeto de Resolução 90, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Apreciação do Requerimento n2 521, de 1997, de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução 91, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à apreciação do Requerimento n2 522, de
1997, de urgência, lido no Expediente, relativo ao
Projeto de Resolução n 2 88, de í997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- As matérias a que se referem os requerimentos
aprovados figurarão na Ordem do Dia do 22 dia útil
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subsequente, nos termos do art. 345, 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento apresentado pelos
Srs. Líderes que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador José Alves.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 525,.DE 1997_

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução nº 87, de 1997, que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor total equiva. lente a US$39,000,000.00 (trinta e nove milhões de
dólares norte-americanos), entre o Governo do Estado
de Pernambuco e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Combate à Pobreza Rural no Estado de Pernambuco e eleva com
essa finalidade, os limites de enã!Vidamento do Estado.
Sala das Sessões, 22 de julho de 1997.- Nabar Júnior- Francelina Pereira - Carlos Wilson Sérgio Machado- Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia do 22 dia útil subsequente, nos termos do art.
345, 11, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência convoca sessão deliberativa extraordinária a realizar-se quinta-feira, dia 24 de julho, às
1O horas, destinada à apreciação das matérias em
regime de urgência.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, denúncias de
corrupção, de malversação de verbas públicas, de
vendas de votos e outras violações da ética pública
ganharam uma rubrica e um espaço fixo nos jornais.
Em quase todos há uma seção e uma equipe de reportagem dedicada exclusivamente ao assunto, como as
seções tradicionais de quadrinhos e de Mebol.
Entre os diversos tipos de escândalo, figuram
com triste freqüência os chamados 'crimes do colari-
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nho branco", que demonstram a fraqueza de nossas
instituições financeiras oficiais em -regular o sistema- financeiro nacional.
Por essa regulação, o Estado deveria ser capaz de, ao mesmo tempo, impedir- pela fiscalização
eficiente - quaisquer ações fraudulentas e punir pela presteza da ação penal, tanto na apuração
quanto na punição - os violadores dos princípios do
funcionamento do mercado; princípios que devem
ser estabelecidos, em um acordo social amplo, para
que o mercado seja livre e honesto.
Além da caracterização do mercado como um
verdaáeiro faroeste, a tolerância das autoridades com
o sistema financeiro dá aos peritos em meandros do
setor a oportunidade de fazer com que agentes do Estado, como as "'releituras e os Governos Estaduais,
cometam irregularidades do tipo das que estão sendo
investigadas atualmenta pela CPI dos Precatórios.
O problema é que não temos nada que se assemelhe a tal regulação. Temos, em vez disso, uma
legislação permissiva e leniente com o grande criminoso, uma situação que é ainda mais chocante
quando tomamos conhecimento do rigor desumano
com que são tratados os culpados de pequenos delitos, atirados em celas superlotadas de presídios em
estado de quase ruína, sem condições de abrigar
um décimo da nossa população carcerária.

As recentes revoltas nas instituições correcionais, por sinal, demostram o estado crítico do setor
penitenciário. Lamento ter de reconhecer que a situação somente chegou a esse ponto porque as
pessoas que poderiam fazer alguma coisa, seja pela
ação direta- os governantes -, seja pela via da pressão sobre as autoridades - a chamada "sociedade
civil organizada" -, nada fazem, pois admitem que
esse sistema penitenciário é "só para os pobres•.
Por seu lado, os criminosos de colarinho branco, mesmo quando chegam a sofrer processo penal,
encontram sempre mil e um 'buracos' na legislação
por onde podem escapar à punição. Assim tem sido
com casos como Coroa-Brastel, Deffin, Haspa, Letra,
Tieppo, Rumo, Nahas, Econômico, Nacional e outros.
Em 1993, por exemplo, à época da CPI do Orçamento, o Procurador da República André Barbeitas denunciava leis criadas durante o regime militar
como "protetoras dos responsáveis por crimes como
evasão fiscal, corrupção, prejuízo aos cofres públicos e danos a investidores".
Citava explicitamente as leis n"s 5.941, de
1973 -a chamada Lei Fleury- 6.416, de 1977, e
7.209, de 1984- esta conhecida como a Lei Abi-Ac-
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_!<el -, tacl]ª"doc$; dt;t "u_m_ verdadeiro caminho aberto
para a criminalidade e a impunidade'.
No domingo, dia 25 de maio, a Folha de
S.Paulo publicou um longo painel sobre o sistema financeiro nacional, em que as matérias específicas
têm títulos como: "Lei prevê punição irrisória para
fraudes financeiras', 'Falta de rigor favorece impunidade', 'legislação defasada provoca desigualdade".
Critica-se, nessas matérias, a atuação do Conselho de Recursos do sistema financeiro nacional, órgão
paritário, formado por representantes do Governo e da
iniciativa privada, dedicado ao julgamento dos recursos
impetrados petas instituições financeiras contra as punições a elas aplicadas pelo Banco Central.
Segundo o jornalista Frederico Vas.concelos,
responsável pela reportagem, o Conselho de Recursos do-sistema. financeíro-nacionalcosftima reduzir a
valores insignificantes, quando não as anula de todo,
as multas que o Banco Central aplica às instituições
que violam a lei.
Um exemplo recente é o do arquivamento do
processo contra Clarimundo José de SantAnna, responsável pela manutenção de nada menos que 652
contas fantasmas destinadas a maquiar os balanços
do Banco Nacional. Isto aconteceu por unanimidade,
-pasmem os senhores. O Conselho decidiu que 'não
havia nos autos indícios de embaraços à fiscalização
do Banco Central".
O repórter descreve, além disso, dez tipos de
fraudes comumente cometidas por instituições financeiras. Citarei, a título de exemplo três desses tipos
de conduta fraudulenta que permanecem inatingidas
pelas autoridades.
Primeiro tipo de fraude: operações de 'esquentaesfria, pelas quais uma instituição com dinheiro de origem ilícita entra em acordo com outra instituição, interessada em reduzir lucros par pagar menos imposto.
Segundo tipo de fraude: a manipulação das cotações da bolsa de valores por parte de agentes que
forjam operações em que vendem papéis para si
mesmos, por intermédio de laranjas.
Terceiro tipo de fraude: operações casadas,
pelas quais duas instituições financeiras fazem depósitos entre si no final do mês para inflar seus respectivos balanços.
Também a respeito dos crimes de colarinho
branco a Subprocuradora-Geral da República Ela Viecko Wolkmer de Castilho escreveu sua tese de doutoramento, recentemente defem:lida em São Paulo.
Segundo seu levantamento, há uma grande
d~sjgua.ldade na punição dos próprios delitos do sistema financeiro, com punições penais sendo atribuí-
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das aos responsáveis por delitos relativamente menos graves, enquanto fatos gravíssimos são interpretados como simples infrações administrativas.
Além disso, segundo a Subprocuradora, há desigualdade no tratamento, pelo Banco Central, de
um mesmo tipo de irregularidade. É o caso, por
exemplo, dos empréstimos de um banco a uma empresa coligada, infração cuja denúncia o Banco Central às vezes encaminha para o Ministério Público,
às vezes não.
Essa discricionaridade do Banco Central sofre
pesada crítica de Ela Castilho, que diz ser o BC,
nesse estado de coisas, quem "decide quais são os
fatos que geram prejuízo ao sistema financeiro e que
pessoas deverão se submeter à repressão penal".
Ora, isso é uma extrapolação das funções de um
banco central, e só ocorre pela falta de uma legislação atualizada.
'Em nenhum setor da criminalidade", conclui a
Subprocuradora-Geral da República, "há tanta boa
vontade dos agentes estatais em buscar soluções
negociadas e alternativas menos traumáticas para
os infratores•. Talvez seja por isso que o censo penitenciário de 1994 não registra a existência de presos
cumprindo pena pela prática de crimes contra o sis-_
tema financeiro.
Essa situação precisa ser mudada e com urgência.
Hoje, votamos e decidimos as regras que serão
usadas na votação da conclusão da CPI dos Precatóríos. Há recomendações sérias para que se aprofundem investigações e para que sejam aplicadas punições a um maior número de instituições e pessoas.
Espero que desta vejamos, com mais rapidez,
punições em curso.
Por essa razão, apresentei, no ano passado,
projeto de lei complementar visando à regulamentação do art. 192 da Constituição Federal, que trata do
Sistema Rnanceiro Nacional.
Esse projeto, que se encontra atualmente na
COmissão de Assuntos Económicos a espera de parecer, busca suprir a lacuna da legislação, cumprindo uma obrigação a que o Congresso Nacional se
vem furtando por quase nove anos.
Esta é a razão principal da minha presença na
tribuna hoje: cobrar uma solução para um problema
para o qual foi apresentada solução há quasª nove
anos, isto é, quase duas legislaturas. É preciso mais
rapidez em dotar o país de legislação coerente, que
permita atuação mais rápida do Judiciário, para que
aqueies que praticam corrupção, aqueles que praticam atos lesivos aos cofres públicos e até mesmo

aos investidores vão mais depressa para a cadeia.
J.§&.oservirá de exemplo à nossa sociedade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
· · ocupada pelo Sr. José Alves.

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Marina Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel
Machado.
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO.
- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna para destacar a importãncia estratégica
do setor de ciência e tecnologia no desenvolvimento
- nacional, sobretudo no processo de redução das desigualdades entre as diversas regiões do País.
- - -- Os crescentes investimentos na área da pesqui- sa científiCa e a democratização do acesso aos avançcs
tecnológ.icos indicam que o Brasil ingressará no Terceiro
Milênio em condições favoráveis a um grande salto no
desenvolvimento, inserindo-se na economia globalizada como nação apta a galgar as primeiras posições no
- conjunto das potências emergentes.
- - Reconheça-se o esforço do Governo central
em aumentar os investimentos em ciência e tecnolo_giª- Estima-se que atualmente cerca de 0,7"/o do PIB
nacional são aplicados no setqr, porém é necessário
ampliar esse percentual, principalmente com recursos
advindos da iniciativa privada. Os números demonstram que apenas 1O% dos investimentos em ciência e
tecnologia são provenientes do setor privado, enquanto que a média em países desenvolvidos é de 40%.
___O_fenômeno da globalização coloca desafios
_ 1:!1,1§ precisam ser enfrentados com muita determinação pelos países que se encontram em fase de desenvolvimento. As s_ofis.ti.cadas relações de comércio, o
aprimoramento das técnicas de produção e a velocidade do trãnsito das informações redimensionaram as
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abordagens acerca das economias nacionais e estão ditando uma nova ordem mundial. Não há lugar
para modelos económicos que não contemplem uma
visão plural do processo de desenvolvimento, especialmente no que concerne à articulação entre os setores de produção e os avanços científicos e tecnológicos.
Dentro desse contexto, países como o Brasil,
que experimentam o processo industrial, devem convergir todos os esforços no sentido de aliar necessária reestruturação do segmento produtivo aos parâmetros da competição internacional. Ou seja, o País
deve utilizar-se do incremento do progresso científico e tecnológico para garantir aos mercados interno
e externo qualidade, preço e especialização de bens
e serviços. Do contrário, estaremos deixando escapar mais uma grande oportunidade histórica para superar os obstáculos interpostos pelo atraso e subdesenvolvimento no caminho do crescimento económi~co nacional, a partir do exemplo do protecionismo e
das práticas cartonais que prevaleceram durante
muitos anos na nossa economia.
Não é sem razão que uma das conclusões da I
Conferência Brasileira de Ciência e Tecnologia versa
justamente sobre a necessidade de uma tomada de
posição do meio empresarial em relação à globalização da economia.
A conferência alertou para a necessidade de
se criar no empresariado brasileiro a consciência de
que, sem uma visão de longo prazo de investimento
em pesquisa e desenvolvimento, não será possível
competir no mercado globalizado.
É também nessa mesma direção que o Ministro José Israel Vargas formula sua base de ação no
Ministério da Ciência e Tecnologia Segundo ele, "a lógica da globalização económica arquivou a idéia do
desenvolvimento nacional assentado no ideal do país
autárquico, com parque industrial completo, capaz de
suprir todas as necessidades de seu mercado interno
e gerar algum superávit para exportação". Agora, os
países visam ao mercado mundial, projetando fronteiras tecnológicas para ocupar mercados e produzir riquezas, num processo em que o conhecimento, a
pesquisa e a tecnologia tornaram-se vitais.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, no início
deste pronunciamento fiz referência à importância do
setor de ciência e tecnologia para a redução dos níveis de desigualdades entre as diversas regiões brasileiras. Enquanto Estados do Sul e Sudeste do País
já experimentam a inserção de sua economia no
processo globalizado, aumentando sua capacidade
competitiva e sofisticando suas técnicas de produ-
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ção, ainda registramos em outras regiões modalidades económicas de subsistência, cujo ambiente social é marcado pela fome e pela miséria.
Desta forma, temos a oportunidade histórica de
eliminar as diferenças entre as nossas regiões por
meio da aplicação dos diversos instrumentos de
-ciência e tecnõlõQia.
É hora de dar um passo adiante, estimulando
por intermédio de políticas arrojadas as vocações
económicas dos Estados que compõem o interior
brasileiro, cujas potencialidades ainda se transformarão em força propulsora da economia brasileira
no próximo século. Para tanto, basta que investimentos sejam feitos em centros de pesquisa regionais, articulados a partir dos governos estaduais e
federal, universidades e consórcios empresariais.
Esses centros de pesquisa levantariam as potencialidades locais e, em conseqüência, abririam campo
para o desenvolvimento económico e social.
. _ Na busca de novas perspectivas para o desenvolvimento brasileiro, preocupa-nos especialmente o
entorno de Brasília. A região enfrenta os complexos
problemas da alta densidade populacional e continua atraindo novos moradores, sem que possa oferecer as condições mínimas de infra-estrutura necessárias a uma vida mais digna.
Em volta da capital da República, concentra-se
um dos mais graves desafios sociais do País. É preciso coragem e determinação para encontrar alternativas que visem a corrigir as anomalias, garantir a
sua prosperidade económica, gerar empregos e
combater a miséria.
Desenvolvimento dos setores de indústria e
serviços conjugados com incentivos à ciência e tecnologia é o caminho mais seguro para viabilizar a
economia do entorno de Brasília e minimizar os seus
graves problemas sociais. Por isso mesmo, é preciso uma positiva integração de esforços para canalizar incentivos e investimentos para esta região, que
poderia ainda se constituir um pólo de informática,
preparando mão-de-obra qualificada e gerando os
mecanismos apropriados para seu crescimento.
Abro parênteses para registrar a visão moderna e sintonizada com os novos tempos do Governo
de Goiás, que acaba de criar e estruturar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, cuja pasta direciona-se
exatamente para introduzir o Estado na linha de
frente da pesquisa científica e tecnológica. Com vocação para a agroindústria, Goiás quer avançar a
produção de grãos e de carne, abrindo caminho à
utilização em larga escala da biotecnologia para chegar a um modelo de desenvolvimento sustentado.
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O Estado de Goiás, por intermédio da ação firme e segura do Governador Maguito Vilela, vem
conseguindo, com muito trabalho e dedicação, executar um projeto de modernização de sua economia.
Condições geopolíticas, abundância de recursos hídricos e energia elétrica, disponibilidade de mão-deobra, entre outros itens, têm influenciado na definição de investimentos de empresas no nosso Estado.
O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. EX' um
aparte?
O SR. OTONIEL MACHADO- Ouço V. EX'
comprazer.
O Sr.- Júlio Campos - Ouço com atenção o
pronunciamento de V. EX', em que faz uma retrospectiva da situação da ciência e tecnologia ~m nosso País, assunto que tenho também constantemente
trazido à tribuna desta Casa, mostrando que o Brasil
só chegará a ser uma nação de Primeiro Mundo,
como todos queremos, se dedicar um percentual
mais elevado dos seus recursos, do seu orçamento,
do seu PIB, na área de Ciência e Tecnologia. Realmente, o País tem investido muito pouco. A iniciativa
privada em outros países do mundo, como V. EX'
realçou, investe um percentual muito elevado em
ciência e tecnologia. No Brasil, ainda não há essa
prática de as empresas brasileiras investirem em
pesquisa, em ciência e tecnologia. Preocupa-me
·muito o problema das universidades federais, que
seriam, talvez, um centro de referência desses investimentos. Segundo relatório recentemente divulgado pelo Ministro Paulo Renato, de cada R$100,00
que o Governo destina às universidades federais
brasileiras, H$93,00, ou seja, 93%, são gastos com
pagamento .cfe pessoal; os 7% restantes, com outras
despesas e possíveis novos investimentos; os gastos com p!!!squisa não chegam a 1%. Estive conversando com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Israel
Vargas, um dos homens mais preparados deste
País; realmente, o seu Ministério carece de mais
apoio do Governo Federal. Se houvesse mais pesquisa, a.S desigualdades regionais entre os Estados
brasileiros diminuiriam. Por exemplo, a região Centro-Oeste tem um potencial extraordinário para ser o
grande pólo de informática deste País. E V. EX'
abordou a situação do entorno de Brasília, uma_
preocupação nossa. Nós que vivemos na Capital Federal observamos que a situação é explosiva nesta
região, justamente por falta de emprego. Hoje o
maior clamor que há no País, não somente no entorno de Brasília, ou no Estado d_e V. E;xª ou no meu
Estado, é pela criação de novos empregos. Se houvesse uma preocupação maior do Governo Federal,
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em parceria com o Governo do Distrito Federal e
com o Governo de Goiás, poderíamos ajudar a amenizar essa situação do desemprego nesta região,
com incentivo a indústrias não-poluentes, ao setor
de prestação de seNiços, ao turismo, pois temos um
grande potencial nessa região, e principalmente ao
pólo de informática. V. Exª ressaltou que poderia ser
um pólo de geração de uma política de informática modema Em São Paulo, está sendo realizada a 5ª Feira
Nacional de Informática, que deverá negociar cerca de
R$5bilhões, demonstrãildo que o Brasil está se modernizando nesse setor. Por que, então, não criarmos
um pólo de informática no entorno de Brasília? Quero
parabenizar V. Exª por seu pronunciamento e também
o Governador Maguito Vilela pela preocupação que
tem em fazer da região do entorno do Distrito Federal
um pólo de informática e que Goiás se modernize não
só em relação à agropecuária e à agroindústria, mas
preparando-se para ser uma potência industrial no
Centro-Qeste. Para.isso já vem conseguindo recursos
internacionais; investidores estrangeiros deScobriram
que o Centro-Oeste tem um potencial energético muito
- -grande e também uma localização excepcional junto a
mercados consumidores muito prósperos, podendo ser
um grande pólo industrial do Brasil. Meus cumprimentos pelo pronunciamento. Tenho certeza de que o Governo Federal há de se sensibilizar porque o CentroOeste tem um grande potencial para ser um importan·
te pólo de desenvolvimento do País.
O SR. OTONIEL MACHADO - Agradeço as
palavras do nobre Senador, que vieram enriquecer
este pronunciamento. Vejo que o Senador tem uma
visão moderna acerca da ciência e tecnologia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, montadoras de
automóvel, empreendimentos agroindustriais, bem
corno projetes de biogenética, química fina, mecânica
de precisão, telecomunicações, informática, produção
têxtil, papel, celulose, dentre outros, estão mudando o
perfil econômico de Goiás e criando pólos de desenvoMmento que começam a alterar o cenário local.
A sonhada interiorização do desenvolvimento
pode começar a se efetivar mediante articulação de
políticas de Ciência e Tecnologia. Os ventos favoráveis da globali~çã()_ ec_o_nômica e o esforço moderni:icinte_d?S ~economias locais estão criando condições
para a abertura de um novo ciclo na trajetória do desenvolvimento sócio~econômico do País. O Brasil,
portanto, tem nesta quadra histórica a chance ímpar
de eliminar o desequilíbrio de suas regiões e viabilizar-se sob o ponto de vista de seu progresso.
_
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso, por fim, destacar a visão de estadista do Presi-
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dente Fernando Henrique Cardoso, que coloca a
ciência e tecnologia como uma das estratégias seguras para alçar o Brasil a um novo tempo de prosperidade. São louváveis os seus esforços no sentido de
fazer expandir esse setor fundamental para o conjunto da sociedade brasileira. Nos pronunciamentos
do Presidente a respeito do tema, há que se destacar a sua correta análise ao pregar o trabalho integrado com a iniciativa privada, para que ela possa
também, mais tarde, beneficiar-se dos efeitos positivos dessa empreitada.
O Chefe do Executivo brasileiro preside apenas dois conselhos: o de Política Externa e Defesa
Nacional, e o de Ciência e Tecnologia. Esse fato dá
bem a dimensão da importância desse setor para
um País que quer vencer os seus desafios e se projetar como grande Nação.
Desejo concluir este pronunciamento manifestando a minha crença no futuro do Brasil. Vejo com
otimismo os dias que estão por vir, acreditando que
o nosso País encontrará o caminho do progresso e
do bem comum. Não tenho dúvida de que entraremos no próximo século no rol das nações desenvolvidas e socialmente justas. As oportunidades são
enonmes. Não podemos deixá-las escapar, principalmente quando podemos, por intenmédio do progresso científico e tecnológico, tomar homogêneas a.S diversas regiões brasileiras_
Faço questão, também, de manifestar o reconhecimento do Estado de Goiás ao trabalho que o
Ministro José Israel Vargas vem desenvolvendo à
frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tratase de um trabalho de fôlego, cujos resultados são
transformados em benefícios sociais e econômicos
para o conjunto do País.
Prego o debate aprofundado e a adoção de
procedimentos concretos para fazer expandir a ciência e tecnologia neste País, aqui compreendida
como a ferramenta mais poderosa para combater o
subdesenvolvimento, o atraso e as desigualdades.
Ações em ciência Ei tecnologia, desta fórina,devem ser visualizadas como instrumentos efetivos
para servir ao homem, para propiciar-lhe dignidade e
cidadania, para promover a urgente e imprescindível
justiça social. É por este caminho que devemos pensar num Brasil grande, plenamente integrado aos
mais sofisticados padrões de modernidade, mas
que, sobretudo, promova a felicidade e o bem-estar
de seus filhos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Os Srs_
Senadores Gilberto Miranda, Esperidião Amin, Oda-
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cir Soares e Lúcio Alcântara enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na fonma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) -Sr.
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o caderno especializado da Folha de S-Paulo, do último domingo
do mês de junho, recorda que, h~ três ar:~os, iniciando-se o Plano Real, em todo o País pregava-se -a urgente necessidade "de uma refonma tributária e fiscal", destinada a reordenar a arrecadação de tributos e "a distribuição de recursos públicos•_

Todavia, as prioridades foram invertidas, privilegiando a apreciação das reformas Administrativa e
da Previdência, ficando a Tributária e Rscal, na previsão de integrantes do Governo, "para um eventual
segundo mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a partir de 99".
No entanto, em nosso entendimento, essa seria a medida prioritária e impostergável para a clara
definição dos deveres da União, Estados e Municípios, em relação à despesa dos serviços públicos e
de outras prestaçõesgevidªs pelo Estado à sociedade, em contraprestação à receita arrecadada.
E, substancialmente, para pôr tenmo à verdadeira babel de leis, decretos, portarias e instruções,
de maior ou menor hierarquia, a disporem sobre imposfos-;-taXas e contrioüiÇões-ae-variaâaoraem, que,
na sua confusa mültiplieidãdé, propiciam a evasão
fiscal e detenminam a insegurança do contribuinte.
Por sinal, a demonstrar que o problema não é
novo, Affonso Almiro, em seu "Questões de Técnica
e de Direito Financeiro", há quarenta anos lecionava
que •o problema tributário tem a sua solução condicionada a dois importantes fatores: a completa harmonia e unidade de vistas entre os três poderes tributantes - União, Estados e Municípios - e a reforma tributária, de âmbito nacional, que venha a corrigir a nossa legislação fiscal, complexa e multifonme,
tradicionalmente eivada de erros".
O Legislador Constituinte de 88 adotou a simplicidade ao definir, classificar e resumir as espécies
tributárias, relacionando, no artigo 145, I, os impostos, que têm como característica fundamental a desvinculação entre o fató gerador e a atividade estatal
específica relacionada ao contribuinte; as taxas, no
artigo 145, 11, caracterizadas pela vinculação entre o
fato gerador e as atillidades do Estado prestador de
serviços públicos específi.:os e divisíveis, ou relativa
ao exercício do poder de polícia; a contribuição de
melhoria, no artigo 145, III, consistente na vincula-
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ção entre o fato gerador e a valorização imobiliária
proveniente de obra pública.
À relação, decidiu adicionar as contribuições
parafiscais, classificadas em sociais e de intervenção no domínio econômico e corporativas (artigo
149) e de seguridade social (artigo 195, I a III).
Não bastasse a extensa série de tributos assim
autorizados, a autoridade arrecadadora beneficia-se
da facilidade, que impropriamente se concede, de
aumentar a arrecadação pela via da dupla incidência, configurada, por exemplo, no ato de tributar os
proventos de aposentadoria, do servidor público e
dos trabalhadores, que concluíram os recolhimentos
aptos à garantia do direito à inatividade remunerada
Serviu-se, para tanto, do instituto da medida
provisória, instrumento normativo não acolhido pelo
Sistema Tributário Nacional para a geração de tnbutos, na ausência evidente dos pressupostos de urgência e relevância. Ademais, a existência de tributo
há de ser precedida do consentimento da sociedade,
mediante lei aprovada pelos seus representantes.
Outro exemplo recente desse comportamento,
que confunde o contribuinte e desestabiliza o mercado, está na instrução da Secretaria da Receita Federal, determinando à rede bancária cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
- CPMF, incidente sobre a "restituição de tributos,
em dinheiro, promovida por instituições financeiras,
por conta e ordem do sujeito ativo das respectivas
·
obrigações tributárias•.
Com a medida, pretendia a Receita cobrar,
com a interveniência dos bancos, nas restituições de
Imposto de Renda pago a maior, o 0,2% da CPMF,
assim arrecadando perto de 1 milhão de reais de
cerca de 800 mil contribuintes. Verificado o absurdo
dessa providência, a Secretaria da Receita, declarando publicamente que "o erro foi nosso," reconheceu que sua própria instrução, agora revogada, "tinha uma linguagem confusa".
Na realidade, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, o intrincado cipoal de normas
legais e infralegais criando obrigações principais e
acessórias, a par da pesada carga tributária que sobrecarrega a vida financeira de pessoas físicas e jurídicas constitui obstáculo quase intransponível para
a sobrevivência de grande parte da população e do
setor empresarial.
De igual fonna, os meandros burocráticos e as
exigências a cada dia impostas aos contribuintes têm
provocado enorme ônus, especialmente a empresas
cie pequeno e médio portes, que passam a nEíCesSrrar
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de consultarias técnicas a fim de n@.~ serem apenadas com pesadas sanções de cunhe administrativo.
Os custos provenientes deste assessoramento
oneram as empresas e, no mais das vezes, são transferidos aos consumidores em razão da sua edição no preço das mercadorias. Tudo isso constitui prejuízo para a
economia, quando não estímulo para evasão fiscal.
Faz-se necessária, com a maior urgência, uma
profunda reformulação do nosso ordenamento jurídico tributário, desde os seus fundamentos constitucionais até a sua regulamentação veiculada por normas infralegais.
Por outro lado, parece-nos que também no que
concerne à chamada Discriminação Constitucional
de Rendas, ou seja, a divisão das competências tributárias, merece especial atenção, em face de uma
reformulação das responsabilidades funcionais das
pessoas jurídicas de direito público.
Por via de conseqüência, o atual sistema de
transferências de rendas entre as pessoas políticas
- União, Estado (DF) e Municípios -, há que sofrer
adaptações visando uma distribuição mais equânime, capaz de prover o erário destes entes públicos
dos recursos necessários à plena satisfação das
suas despesas.
Cabe observar, ainda, a premente necessidade
de se reduzir, ao máximo possível, os encargos sociais que, há décadas, recaem sobre a folha de pagamento de empregados, fato que tem motivado a
dispensa de centenas de milhares de trabalhadores
em nosso País, contribuindo para as altas taxas de
desemprego entre nós.
As ·empresas, é bom que se diga, já são responsáveis pelo recolhimento de uma alíquota de
20% sobre a folha salarial, com adicional de 2,5%,
no caso de instituições financeiras, aí não se contando o seguro contra acidentes, o salário-educação, o
Sesi e outros acréscimos.
Devemos registrar que não há o que se opor à
urgente implementação das reformas administrativas
e da previdência social, ora em tramitação no Congresso Nacional, mas reafirmámos a imperiosa necessidade de não se deixar para um segundo plano
a aprovação da Reforma Tributária e Rscal, tão reclamada pela sociedade brasileira.
Esse, o contexto, Senhor Presidente, que nos
leva a encerrar esta breve intervenção, apontando a
neç!)~idade de se instituir prioritariamente a Reforma Tributária.
_ _Para_J;tue eJa venha, em breve - num elenco
taoto_quanto possível resumido de nonnas, marcadamente simples e eficazes - contornar, de uma vez
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por todas, esses assinalados empecilhos, que se
constituem, sem dúvida, no tormento permanente
dos contribuintes, em geral cônscios e cumpridores
das obrigações irrecusáveis da cidadania.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna
desta Casa para prestar a minha solidariedade aos
Prefeitos Municipais da Associação dos Municípios
do Oeste de Santa Catarina AMOSC que, em Assembléia Geral Extraordinária realizada no mês passado na cidade de Chapecô, protestaram contra a
queda nas transferências do Fundo de Participação
dos Municípios FPM e do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços ICMS. Durante o encontro, os governantes municipais aprovaram ainda, por
unanimidade, a paralisação por dois dias de todas as
a1ividades das Prefeituras em questão e marcaram
para os dias de hoje e amanhã a seguinte pauta:
Discussão com todos os setores das Prefeituras para levantamento da atual situação financeira e
o estabelecimento de um Plano de Contenção de
Gastos;
Divulgação das medidas a serem implementadas no decorrer do período de 180 dias à comunidade e aos órgãos de imprensa.
Volto a insistir que os Municípios brasileiros
clamam por uma maior atenção por parte do Governo para se poderem adaptar melhor ao plano de estabilização da economia nacional. É preciso, portanto, evitar o esmagamento dos Governos municipais.
O interesse dos Prefeitos é realmente o de reverter o dramático quadro de falência que encontraram ao tomar posse dos seus mandatos. Falidos,
eles não têm a menor condição de continuar prestando os serviços indispensáveis que as comunidades necessitam em matéria de hospitais e postos de
saúde públiéos mais eficientes, saneamento básico,
educação, transporte, segurança e geração de empregos, que são os primeiros problemas mais graves
que qualquer governante tem de enfrentar.
Não resta dúvida de que a Constituição de
1988 aumentou as prerrogativas administrativas dos
Governadores e o aporte de recursos tributários aos
Estados. Todavia, toda a imprensa não pára de noticiar a grave situação financeira dos Governos estaduais e municipais e publica constantemente dados
sobre seus níveis de endividamento, a arrecadação de
impostos nos últimos meses, as tendências de queda, a
influência das altas taxas de juros no rápido crescimento
de suas dívidas, o nível das despesas obrigatórias como
porcentagem da arrecadação, e assim por diante. Na
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verdade, a crise fiscal e financeira do Setor Público
acaba contaminando as perspectivas de desenvolvimento dos Estados e Municípios.
O quadro é muito preocupante e mostra a necessidade de medidas de grande amplitude e profundidade, tanto no nível das despesas quanto no da
arrecadação. Sem elas, poderá ocorrer a curto prazo
um quadro lamentável de inviabilidade do funcionamento dessas Prefeituras. Basta analisar os números
que refletem a deterioração das finanças estaduais
para compreender imediatamente como estão os Municípios e a urgência em reverter essa situação que a
ninguém interessa deixar agravar-se ainda mais.
Assim, estatísticas do Banco Central dão conta
de que, no início do ano passado, a dívida interna de
21 Estados da Federação já ultrapassava a cifrei de
37 bilhões de reais. A dívida externa era de cerca de
4 bilhões, e a dívida total chegou ao patamar de
quase 42 bilhões de reais. Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais encabeçavam a
lista dos maiores devedores.
Voltando à questão dos Municípios, um dado
curioso merece sefcitado. Apesar das enormes dificuldades que atravessam, e de se apropriarem apenas de 16,3% da arrecadação do Setor Público, as
Prefeituras respondem por 52,5% do investimento
público no País. A União, retendo 52,5% da receita
pública, contribui apenas com 20% dos investimentos; e os Estados, com 31 ,2% da receita, participam
de 32,3% dos -investimentos.
Por sua vez, mesmo sem acesso a crédito, tirando recursos praticamente do nada, alguns Muni·
cípios mais importantes conseguiram, até agora, fazer milagres. A duras penas, geram investimentos
importantes e até melhoram os seus serviços. Se a
municipalização não avança mais em qualidade é
porque os Governos federal e estadual se negam a
transferir recurSos é parcelas de poder polítiCo-administrativo às Prefeituras. Portanto, longe de serem
incapazes, os Municípios são deliberadamente privados de absorverem maiores responsabilidades.
Em contrapartida, na maioria dos Municípios
brasileiros, o quadro é de penúria e as perspectivas,
pouco alentadoras. Débitos extraordinários, máquinas sucateadas, obras não executadas, folhas de
pagamento em atraso, cofres vazios, carros quebradós, enfim, o retrato âo caos. Alíás, foias5im que os
novos Prefeitos encontraram as suas Prefeituras ao
iniciarem os seus mandatos.
No Nordeste, por exemplo, segundo dados da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUDENE, a quase totalidade dos pequenos Municí-
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pios está falida. As despesas cresceram bem mais
do que a receita, apesar do aumento das transferências a partir da Constituição de 1988. A média da arrecadação nesses Municípios não ultrapassa 1,6 dólar por habitante, em contraste com a média de 205
dólares de uma cidade como Recife.
Vale ressaltar que o fosso entre as grandes e
pequenas cidades só aumenta, agravando problemas de concentração de renda, migração e violência. Assim, no caso do Nordeste, as grandes cidades, que estão longe de ser ricas, tomam-se presas
fáceis da marginalidade de uma periferia inchada e
miserável, que não pára de crescer e é nutrida pela
falência das cidades do interior.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a falência dos Municípios é uma questão estrutural, desafia
a capacidade dos administradores e atinge todos os
Municípios brasileiros. Trata-se, portanto, de um problema nacional que precisa de uma solução urgente
e, para equacioná-lo, deve ser inserido no contexto
da reforma fiscal e tributária que deverá ser definida
brevemente pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado !

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, entendo que devamos saudar, sem medo de ser eufóricos, o anúncio, feito há dias, pela Folha de S. Paulo, de três de
julho do corrente, da assinatura do 12 contrato de celular privado.
Deixamos para trás, portanto, a fase dos debates sobre as vantagens e desvantagens das privatizações; levamos de vencida a etapa já superada dos
embates; das resistências e das incertezas em tomo
da idéia das privatizações, para ingressar, ·como
agora ingressamos, na fase fecunda e alvissareira
do surgimento dos primeiros resultados positivos.
O anúncio da assinatura desse primeiro contrato referente à telefonia portátil por um consórcio de
empresas privadas, vem acompanhado de outras informações da maior relevância.

É assim que somos inteirados de que o consórcio Americel, integrado pelas empresas Bel! Canada,
pela Telesystem (companhia telefônica canadense)
por fundos de pensão brasileiros, pelo grupo La Fonte, pelo Banco do Brasil, pelo Citibank e pelo banco
Opporttunity, é, até agora, o único ganhador da banda 8 - fatia da telefonia celular destinada a iniciativa
privada Com efeito, o grupo foi candidato único à
exploração de serviços de telefonia celular na área 7
(Centro-Oeste) e, por ter sido habilitado tecnicamente, ganhou, também, o direito à concessão. Essa

área abrange o Estado de Rondônia, que eu represento nesta Casa.
De imediato - é o que se informa - O Americel
irá colocar 50 mil linhas à venda no Distrito Federal;
mais 50 mil linhas em Goiânia, até janeiro de 1998,
sendo sua meta atender em um ano todas as cidades com mais de 200 mil habitantes na região Centro-Oeste.
Por ora, afirmou o Vice-Presidente da Telesystem, uma das empresas consorciadas, •nosso objetivo é, nesse período, massificar o serviço, atingindo
1O% da população".
Pôde-se saber, em acréscimo às informações
acima relatadas, que no ato da assinatura do contrato, realizado no Ministério das Comunicações, em 2
de julho do corrente, o Consórcio Americel quitou
40% (R$ 135,4 milhões) dos 338,5 milhões correspondentes ao pagamento pela concessão da banda
B, devendo os 60% restantes serem pagos em três
parcelas anuais.
Soube-se, por outro lado, da destinação a ser
dada ao produto dessa venda:
Cinqüenta milhões de reais serão aplicados em
equipamentos para fiscalizar os meios eletrõnicos de
comunicação em todo o País; os R$ 85 milhões restantes serão destinados a dois fundos, cuja finalidade será a de apoiar programas voltados para a universalização do acesso às telecomunicações e ao
aperfeiçoamento da tecnologia neles empregada.
Vejo confirmarem-se, nesse evento da assinatura do primeiro contrato de concessão de exploração da telefonia celular em nosso País, algumas expectativas bastante promissoras, antevistas por
aqueles que preconizaram com mais ardor o programa de privatizações, ou por aqueles que não o aprovando in totum, acabaram por concordar com boa
parte das propostas de privatização, inclusive a das
telecomunicações.
Entre tais expectativas, destacavam-se as que
anteviam vultosos investimentos de capital nacional
e estrangeiros no setor:
As que prognosticavam efeitos benéficos resultantes da concorrência com outras concessionárias;
as que previam a expansão dos serviços e a popularização do acesso à telefonia portátil; e as que esperavam o aparte de recursos a serem destinados ~
pesquisa visando ao aperfeiçoamento das tecnologias utilizadas na rede pública de telecomunicações
Ora, tais expectativas, realmente estão-se cr
cretizando, seja no anúncio, feito pelo presidente
Telesystem, de investimentos de A$ 750 rrnl~
nos próximos três anos, gerando 1.800 empre~
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reto::;, seja na promessa de expansão das linhas de
teie;',-;:;;a celular em Brasília, em Goiânia e nas cidaàes c'"m mais de 200 mil habitantes da região Centro-C;:,cte; seja na reação imediata da Telebrasília ao
anúnc:o da assinatura do contrato, prometendo reduzir Lfasticamente seus preços referentes à habilitação e à assinatura básica, de sorte a igualá-los aos
da Amaricel; seja no avanço da tecnologia a ser aplicada pela nova concessionária.
Enquanto a Telebrasília emprega o sistema
analógico (sujeito a sobrecarga e interferência nas
ligações) a Americel empregará o sistema digital,
(protege melhor o sigilo nas conversas, pode receber fax e informar o número de quem está chamando); seja, finalmente, nas primeiras cifras de recursos que começam a ser acumulados, visando à universalização e ao aperfeiçoamento· tecnológico de
nossas telecomunicações.
É por essa promissora conjugação de fatores
positivos, Sr. Presidente, que saúdo o evento que
acabo de relatar, com indisfarçável sentimento de
confiança no futuro das telecomunicações do Brasil.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, a grave crise
cambial que atingiu as economias do sudeste asiático, gerando pânico em diversas bolsas do mundo,
serviu de motivo para que os críticos do Plano Real
reiniciem ataques diretos ou velados ao mais bem
elaborado e executado plano de estabilização económica já implantado no Brasil.
Evidentemente, aqui não queremos pregar o indiferentismo em relação às crises económicas internacionais nem, muito menos, proclamar a desnecessidade de
a economia brasileira reaiizar ajustes macroeconômicos
e as reformas constitucionais necessárias para caminharmos numa trilha de desenvolvimento sustentado,
sem recessão nem aquecimentos desnecessários.
Não podemos perder de vista a trajetória negativa de nossa balança comercial, que poderá atingir
um déficit de 35 bilhões de dólares este ano, nem
tampouco embarcarmos na alarmismo que caracterizou a crise de 1929.
Não tenho a menor dúvida, apesar dos muitos
::... hos de diversos economistas, segundo os quais
, Br;:;_;l deveria se inspirar e se espelfia.r nosi::hama:os rigres asiáticos, de que a situação da economia
ctSileira é muito superior a desses países da Ásia
O processo de mundialização econômica, a
. • · .11ada globalização, aumenta os efeitos positivos
,.. <=gativos de forma recíproca para todas as econo,;·,:'!S que apresentam determinado grau de abertura.

·cta.s

A diminuição relativa
diStâncias entre as nações
-pelo desenvolvimento dos transportes, das comunicações, da informática, da telemát~ dos satélites e elas
parabólicas ·, a integração econômica de diversos blocos continentais e a maior agilidade dos fluxos capitais
internacionais tomaram muitas vezes inevitável a ocorrência de crises econômicas, que já não podem ser controladas por apenas um país isoladamente.
O Brasil, cOmo um pa:ls que optou por uma
maior integração econômica intemacignal,_não pode
nem poderia imaginar que ficaria imune a qualquer
crise-externa mais séria que venha ocorrer nesses
mercados internacionais altamente concorrenciais e
dotados de enorme dinamismo.
O Brasil mantém sob controle o principais vetares responsáv~is por um equilíbrio macroeconômico
saudável: inflas:ã_o ~ ~~lélnç_o de pagai!Jentos.
Apesar dós críticos mais antigos e dos novos,
que neste momento estão a exacerbar o efeito Tailân·
dia, o Brasil não passa por uma crise cambial, o Brasil
não sofre pressões inflacionárias perigosas, o Brasil
está mÕdemizandÓ sua economia, com um" programa
de estabilização econômica que já está dando condições de realizarmos uma transição adequada para um
novo patamar de crescimento econômico sustentado.
A e<:onom1a brasileira teria hoje muito maiores
dificuldades, outro seria o nosso horizonte, se não
estivéssemos completando três ano_s_de_ Plano Real.
O Plano Real não é um ritual mágico que toma
o Brasil inexpugnável economicamente a todos os
ataques da aluai guerra econômica mundial.
O Plano Real é uma opção política madura da
sociedade brasileira, que não mais poderia se manter como nação civilizada suportando taxas inflacionárias de dois por cento ao dia
Nos últimos cinquenta anos, o Brasil viveu grandes crises económicas, decorrentes principalmente de
um processo crónico de altas taxas inflacionárias e
graves limitações no balanço de pagamentos.
As recentes_~ g@ve_sç.[ises ecQnômicas inter~
nacionais ·atingiram e abalaram muitas economias
em todo o mundo. México, Argentina, Venezuela,
sem falarmos na crise permanente que atinge praticamente todos os países da América Latina.
Nos último.s_9j~§..-ª1é_rnesm.Q.JJ!Il.a_daguelas_ci~
dadelas económicas internacionalmente consideradas como inexpugnáveis, a Tailândia- um dos chamados tigres asiáticos, citados e cantados em prosa e verso como exemplo e modelo a ser copiado,
seguido e imitado -. foi tragada pela mare negativa
do balanço de pagamentos e hoje passa por grandes dificuldades.
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Todos temos de reconhecer, até mesmo os
maiores adversários do Governo, que o Plano Real
não foi elaborado com motivos eleitoreiros, com o
objetivo de ganhar uma eleição. O Plano Real foi
elaborado com o objetivo de tomar a moeda um instrumento efetivo de troca, reserva de valor e padrão
de aferição da eficiência da economia.
Aquilo que parecia impossível durante quase
cinqüenta anos, hoje o Brasil experimenta: a estabilidade monetária.
São muitos os efeitos benéficos do Real, sendo
o maior e mais visível a existência de uma moeda, coisa que toda uma geração não conheceu, algo que sirva como verdadeira unidade nas transações comerciais, na realização de negócios e no planejamento
empresarial, individual e familiar e do governo.
Dados do IBGE demonstram que o Plano Real
melhorou as condições de trabalho no Brasil: entre
1991 e 1993, aproximadamente 21% da população
economicamente ativa ganhava menos de um salário mínimo; atualmente, apenas 14% encontra-se
nessa situação, o que significa uma efetiva melhoria
na distribuição de renda da população.
Os trabalhadores autônomos tiveram um rendimento real de quase quarenta por cento, enquanto a
taxa de desemprego não apresentou alteração durante o período de 1994 a 1997.
Nesse mesmo período, o número de pessoas
que trabalham formalmente decresceu um por cento,
o que foi compensado pelo aumento do número de
pessoas que trabalham no setor informal da economia: houve um aumento de 17% dos que trabalham
sem carteira assinada e de 19"/o dos autônomos.
Evidentemente, os benefícios do Plano Real não
se estenderam lineamnente a todos os setores: alguns
tiveram difiCuldades, não tanto em decorrência direta
do Plano, mas em conseqüência de uma maior abertura da economia e aumento da concorrência.
Como afirmou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, 'O Brasil parou de piorar e já começa a
melhorar. Mas ainda não melhorou para todos. Agora, podemos chegar lá'.
Hoje o Brasil já não mais promove o empobrecimento progressivo dos mais pobres, pois já retiramos
da faixa da indigência alguns milhões de brasileiros,
que teoricamente eram cidadãos, sem verdadeira cidadania e praticamente sem serem consumidores, principalmente em decorrência do imposto inflacionário.
Podemos afirmar, com absoluta certeza, que
após três de Plano Real, a avaliação que podemos
fazer é amplamente favorável.

Basta verificarmos que a inflação média do período 1990 a 1993 foi de 1.45§% e de apenas 14%
na vigência do Pfano Real (segundo semestre de
1994 até 1997).
Para o ano de 1997, a expectativa é de que tenhamos uma inflação de apenas sete por cento, medida pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna
Podemos afirmar que já existia no Brasil um sentimento de descrença generalizada quanto à capacidade de o Governo reverter um processp histórico de inflação crônica e elevada. fracasso sistemático de sucessivas tentativas de estabilização monetária, por
meio de muitos planos de diversos governos, levou a
sociedade brasileira à constatação de que a inflação
brasileira era um caso sem solução. Todos os métodos
foram tentados: tratamentos de choque e tratamentos gradualistas. O economista Mário Henrique Simonsen,
com seu humor fino e profunda capacidade de análise,
chegou a afirmar que 'de choque em choque a economia acabaria eletrocutada'.
Era esse o sentimento de frustração da sociedade brasileira, em decorrência de sua incapacidade
de solucionar o grave problema inflacionário.
Se um político, ou um economista, fizesse a
afirmação de que a inflação teria uma solução, seria
naturalmente encarado como alguém descolado do
mundo econômico e social em que vivíamos.
Alguns economistas mais radicais afirmavam
que inflação não é problema do ponto de vista técnico: o único problema seria do ponto de vista político.
No olho desse verdadeiro furacão, desse caos econômico representado por uma inflação galopante e de
muitas e diversificadas experiências govemarnentais fracassadas, estava uma população oprimida, assustada,
com seu poder de compra sendo corroído diariamente.
Muitas vezes, essa corrosão chegava a ser
não a cada dia, mas a cada hora, pois as famosas
maquininhas remarcadoras dos supermercados trabalhavam em três turnos, 24 horas por dia, levando
o pânico aos assalariados.
Os economistas radicais, certamente, imaginavam enfiar o país no desfiladeiro da recessão para
combater a inflação, aplicando um remédio que praticamente mataria o doente.
O Plano Real, sem populismo e sem recessão,
conseguiu o enorme êxito de estabilizar a economia,
derrubando uma superinflação, mantendo o crescimento econômico em níveis compatíveis com a capacidade de nossa economia, sem gerar bolhas de
crescimento, seguidas de quedas de produção.
No período 1994 a 1997, o Produto Interno
Bruto deverá apresentar um crescimento médio de

o

4,1%, o que representa um grande êxito quando o
comparamos com o crescimento negativo de O, 1%,
do período de 1990 a 1993.
Apesar de os objetivos básicos do Piano Real
terem se concentrado na estabilização monetária,
devolvendo à sociedade brasileira um instrumento
essencial que tinha sido perdido ao longo de quase
cinco décadas, a moeda, o Plano Real também teve
como efeitos positivos uma melhor distribuição de
renda, a retirada de alguns milhões de brasileiros da
faixa de pobreza - ou indigência
Isso se deveu basicamente ao fato de a inflação significar o mais perverso dos impostos, pois
rouba dos pobres para dar aos ricos.
Esse efeito perverso da ação inflacionária, conhecido em toda a literatura acadêmica, no Brasil
apresentava um grau de perversidade altamente
exacerbado, pois as classes média e rica conseguiram, em união com o sistema bancário, desenvolver
mecanismos de correção monetária que, de certa
fonna, tomava a inflação neutra para os ricos e mais
perversa ainda para os pobres.
É bastante analisarmos o fato de que, no período
imediatamente anterior à implantação do Plano Real,
os assalariados de baixa renda tinham uma perda salarial de aproximadamente de 2% ao dia, o que significava verdadeiro escândalo social e·económico.
O Plano Real trouxe ao Brasil as condições de
enfrentar de maneira mais segura crises internas e
externas.
As autoridades económicas do Governo continuam atentas, monitorando a economia de fonna
correta e adequada, como todos os bons pilotos,
mesmo em condições meteorológicas desfavoráveis.
As crises e dificuldades são inerentes e decorrem da própria dinâmica da nova economia mundial,
que ultrapassa os antigos instrumentais de análise
disponíveis nos manuais de economia de passado
recente.
Sem o Piano Real, o Brasil realmente estaria
em graves dificuldades para controlar inflação, balanço de pagamentos e dar eficiência a sua economia, gerando empregos e aumentando a produção.
O Brasil tem o que comemorar no terceiro ano
do Plano Real: maior credibilidade internacional, fazendo com que muitos importantes anaiisfas económicos continuem recomendando o Brasii como país
destinatário privilegiado do fluxo de investimento
produtivo mundial.
O Brasil acabou com o mais perverso dos tribytos, a inflação, vem reailzando urn dos mais bem sucedidos programas de privatização de todo o mundo

-~ _in<:;orporou

ma1s Oe dez milhões de pessoas ao
grupo de consumidores, diminuindo nosso contingente de pobres e de indigentes.
Não é uma tarefa fácil nem, tampouco, de curto
prazo: o Plano Real não significa o fim de uma caminhada, mas o começo de novas metas.
O Plano Real representa a possibilidade de o
Bras_if ingrt;!§S&r em uma nova fase de desenvolvimento, gerando mais riqueza, mais empregos, mais
oportunidades para todos os brasileiros.
Tenho a convicção de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em consonância com os
ideais do nosso Partido, os ideais da Social Democracia, saberá manter a trajetória de sucesso do Plano Real, diminuindo as distâncias económicas entre
pessoas e regiões e tomando o Brasil um pais socialmente mais justo e mais democrático.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Alves)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N2 54, DE 1995
Votação,_ JW1 primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 54, de 1995, de autoria do
Senador Ronaido Cunha Lima e outros senhores
Senadores, que dá nova redação ao § 2º do art. 102
da Constituição Federal (efeito vinculante), tendo
Pareceres:
- sob ·nº 3, ·de ·1997, di Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Péres,
favorável com.emendá.$JJbstilutiva n2 j~_que apresentá., i:om-voto ContráriO
Senador Pedro Simon e,
em separado, do Senador José Eduardo Outra; e
- proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Peres, contrário às Emendas
nºs 2, 3, 5 a 7-Plen, e favorável parcialmente à
Emenda nº 4-Pien, nos termos da Emenda n2 8-Pien
(substitutivo) que apresenta.
--~o s-R. PRESIDENTE (José Alves) - Está encerrada a sessão.

do

-

(Levanta-se a sessão às 18h24min.)
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRES!DENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHAES

22/07/97
Terça-feira
'10:00
15:30

Despacho Interno
Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
Ata da
~

17~

Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de julho de 1997

Sessão Legislativa Extraordinária da 5Ql! Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Garfos Magalhães, Geraldo Meio e Ronaldo Cunha Lima
ÀS 74 HORAS E 30 MINUTOS, ACRAM:SE
PRESENTES OS SR$. SENADORES:

o

-l:ucTaloPõrtena=TúcloAlCãiifarii.:. Manila Silva ::

--~aHuce Pmto

Mauro Mtranda
Nabor Júnior Ney Suassuna .- Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá
-Romeu Tuma- Ronaldo Cunha !Jma- Sebastião
Raçha- Sergio_ Machado - Teotônio Vilela FilhoValmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Ornelas

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares Bello Parga- Bened~a da Silva- Beni Veras - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Eduardo Suplicy- Élcio Alvares - Emi lia Fernandes- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Mela- Francelina Pereira- Fre~ Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -José
Samey - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise
-Laura Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias-

_O SR. P_R!õSlDI;~IE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o cornparecihlento de 76 Srs4
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos:
- O Sr. 1!i! Secretário em exercício. Senador Júlio
(;ame<>s._Proc~erá

à leitura da Expe9iente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem n' 820
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento à Mensagem n' 720, de 26 de junho de !997, solicito a Vossas
Excelências incluir, entre as proposições a serem deliberadas por esse Congresso na sessão
legislativa extraordinária de 1o a 25 de julho do corrente ano, o Projeto de Lei

no

2.684, de 1996,

que "Altera os arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal".
Brasil ia, 22 de julho de 1997.

Fernando Henrique Cardoso
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MENSAGEM No 416, DE 1997-CN
(N° 817/97, na origem)
Senhores Membros do ~ongresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Ministério do Trabalho e do
Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor global de R$ 44.434.211,00, para os fins que
especifica".
Brasília.

21

de julho de I 997.

Fernando Henrique Cardoso

EM

n~

073 /MPO
Brasília, 15 de

julho

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.
O Ministério da Educação e do Desporto, o Ministério da Previdência e Assistência
Social. o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura solicitam a abertura de crédito
suplementar no valor global de RS 44.434.211,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e
quatro mil, duzentos e onze reais), em favor de diversas unidades orçamentárias, sendo RS
36.649.150,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e cinqüenta reais) por
incorporação de recursos diretamente arrecadados e R$ 7.785.061,00 (sete milhões, setecentos e
oitenta e cinco mil, sessenta e um reais) por remanejamento de dotações, na forma a seguir
discriminada:
ÓRGÁO

•
•
•
•

INCORP. REC. PRÓPRIOS

Ministério da Educação e do Despono
Ministério da Prev. e Assist. Social
Ministério do Trabalho
Ministério da Cultura
TOTAL

REMANEJAMENTO

TOTAL

419.060

324.230
900.000
6.529.957
30.874

36.554.320
900.000
6.529.957
449.934

36.649.150

7.785.061

44.434.211

36.230.090
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2.
O crédito pleiteado pelo Ministério da Educação e do Desporto tem por objetivo
suplementar, basicamente, dotações concernentes à manutenção das instituições, sendo que 91% dos
recursos a serem incorporados, ou seja, R$ 32.788.742,00 (trinta e dois milhões, s~ecentos e oitenta
e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais) são provenientes da prestação de serviços ao Sistema
.Único de Saúde-SUS e estão sendo alocados na atividade ~Manutenção de Hospitais de Ensino".
3.
Quanto ao Ministério da Previdência e Assistência Social, a solicitação em causa
destina-se a atender a ações voltadas à infortnatização da arrecadação e dos Postos de Beneficias da
Previdência Social.

4.
O pleito do Ministério do Trabalho visa.a reforçar dotações de. outros custeios. das
subatividades "Assistência Médica e Odontológica a Servidores", "Assistência Pré-Escolar" e
"Concessão de Vale-Transporte". na Administração direta. e, da subatividade "Ações de Apoio e
Controle" no Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, com vistas ao financiamento de despesas
decorrentes das variações das tarifus públicas e dos contratos de locação de imóveis· e de vigilância e
limpeza. das Delegacias e Subdelegacias Regionais do Trabalho e dos Postos de Atendimento do
Ministério em todo o país.

5.
No tocante ao crédito solicitado pelo Ministério da Cultura. este tem como objetivo o
atendimento de despesas relacionadas com a "Preservação e Difusão de ,Museus. Casas Históricas e
Cinematecas", a cargo do Instituto do Patrimônio Histórico 'e Artístico 'N'acional., além do reforço de
dotações relativas a "Assistência Médica e Odontológica a Servidores" da .. fundação Cultural
Palmares.
6.
O crédito viabilizar-se-à mediante projeto de lei. a ser submetido à apreciação- do
Congresso Nacional, por se tratar de remanejamento de dotações que extrapolam os limites
autorizados na Lei n2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, e de incorporação de recursosdiretamente
Varrecadados, estando o mesmo em consonància com as prescriÇões contidas no ari.I61,
VI, da Constituição, e em conformidãde com o disposto no- art. 43, § l.!!, incisos ll e III; da Lei n!'
4.320, de 17 de março de 1964.

iD.Cisos e

7.
Nessas condições. este Ministério manifesta-se fuvoravelmente ao atendimento das
presentes solicitações. razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de LeL que visa a autorizar a abertura do refurido crédito suplementar.

Respeitosamente,

Planejamento e Orçamento
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ANEXO À EXPOSIÇ-.\.0 DE :\'IOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 073 DE 15 I 07 I 97

I. Síntese do problema ou da siruação que reclama providências:
Insuficiência de dotações orçamentarias para coberrura de despesas relacionadas com a
manutenção de diversas unidades orçamentarias do Ministério da Educação e do Desporto. do
Ministério da Previdência e Assistência SociaL do Ministério do Trabalho e do Ministério. da-Cultura.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida ro esta:
Abertura de crédito suplementar, objetivando remanejar dotações orçamentárias e incorporar
ao orçamento vigente os recursos provenientes do excesso de arrecadação de recursos diretamente
---- - - - - - - - - - arrecadados.

3. Alternativas existentes às medidas ou ates pro ostos:
Tecnicamente é a alternativa viavel.

4 Custos:
RS 44.434.211,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e
onze reais), sendo R$ 36.649.150,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e
cinqüenta reais) provenientes da incorporação do excesso de arrecadação de re=sos diretamente
arrecadados e R$ 7.785.06!-,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e um reais)
provenientes de remanejamento de dotações orçamentarias.

5. Razões gue iustifiauem a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não há.
reenchido somente no caso de altera -o de Medidas Provisórias)
Texto Proposto

8. Síntese do oarecer do órgão iuridico:

·-·.······-:-·~
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PROJETO DE LEI N• 11, DE 1997-CN

a

Autoriza o Poder Executivo
abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Iv<..inistério da Educação e
do Desporto, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, do Ministério do Trabalho
e do Ministério da Cultura, crédito
suplementar no valor global de R$
44.434.211,00, para os fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. J• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei no 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Ministério do
Trabalho e do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor global de R$ 44.434.211,00
(quarenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e onze reais), para atender
às programações constantes do Anexo I desta Lei.

Art.
decorrerão:

z•

Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior

I- do cancelamento parcial de dotações no valor de R$ 7.785.061,00 (sete milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, sessenta e um reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei;
II - da incorporação do excesso de arrecadação de recursos diretameme arrecadados,
no valor de R$ 36.649.150,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e
cinqüenta reais).

Art. 3• Em decorrência do disposto nos arts. 1• e 2•, ficam alteradas as receitas das
entidades da administração indireta, em confonnidade com os Anexos III e IV desta Lei, nos
montantes especificados.

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,
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COORDENAÇIO E /oUIIIJf&kÇJO 00 nsiHO
O

400 t-OO
4'l0 ODO
410 000

eoo.ooo

!101~~1

COOROt:KAÇID E MAMflEHÇIO 00 EHSIHO

AS!IECUAAR A MA!IIUH!NÇIO li

11

:I

i
i

DAS

A'8U DO I!HSIHO.

oa

í'
,:I

30\'1 001•

:I
ii

DAS

AÇ8ES 00 li!NSIItO.
O .!I OU Ol!OO

206~

.0034

ool

COOAOEHA,IO E M.lNUHHÇID 00 HIS UKl

I

200 000

---~

TOTAL

FISCAL

~

~toO

UIIO

~i~tiõi.iiêS 'õ-S

700 000

KTiiliEPREsJNiiH..JiÁ"PosfÇJ.õ'AiüU"--'·---·-·-· -···

-------·-·ii

,,

l::::i

jVo

_,
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26000 - MIHISTERIO DA EDUCAÇlO E DO DESPORTU
28283 - fUHDAÇlO UNIVERSIDADE fEDERAL DE "MATO

""""I
PROGRAMA

~ROS.SO

PO SUL

DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

!1~1::1

ESPECIFJCAClo

T0 T AL

z

E.Ol/CR~J.O E WllURA

EJISIJ«< SUPERIOO

EltSIPIO OE ~AOUAÇlo
Olil OU

Ol!O~

208!1

ASSEGURAR A M'MJIEHÇlO E

O

OESEH'IOLVHEHIO

.I.J

OU

AÇ0:ES 00 ENSINO.

COOAOUI'AÇIO E W.NUTENtlD 00 Elf:S.IHO

5711

1!5!5

~71

I

JUROS E EHC.
DA OIYIDA _

EII:S.lttO llE POS -(iiU.(J;IAÇIO

IISI.b11

IIII 871
324.230
.-9:L3tl!l

"'
'"

!16 000

01 OH.0l!06.20a5

llJIRAS our
CORAEHTf.S

IHYESJIWEHTOS

664 999

f>&4 9!J!J
664 Jól'l!J
~H

I

IKYERS0ES
FIHAf.CEII'IAS

I<!

l~ú

12

3~r.

142

li'

l~ó

14õ! 2l'J

li! lbb
12 3!!6

142 223
14:.>

12 3"\

lU 223

O

OESEIIVOLVI,..NTO

J

,I

OAS

0~015.208'l-0034

COOROHI'AÇIO E W.NUTEHÇI.O 00 ElfSIItO

'"

SAUUo!:

ASSili.IENCIA MI:OICA E liAIUTA.RIA

07~

•6 000

o

l6 000

~

li> 000

38 000

8

3~4 000

I 6Ut DOO

gj
~

.UJ

Oll 07!1 lJI4l8.44l8
!">AHUIENÇlO E OI'EAACIOII.lLIU.ÇlO DO $U:S

11'0 000
!140 000
!140 00.0
I

:>
r

ti40 000
IUO DUO
!U.O 000

,,

460 000

3 t 000

APOI.tA O OESEH'IOLVII'EIIlO llE ,_,/lf!s DE
ASSISTEHCIA
MtOIU E OIXIPtTOLOWIC:A EM REI11ME Al<euLAIOAIAL E 01!:
lflfi!AHAÇAO,
8~M COM)
CXICUTAR O CONTROLE
OAS
OOEIIÇU INHC:f0-COHJA1l10SAS E PARASI1.1JtiAS, 01JTAAS
Tl'la'l~loll!S$1VEIS
E
El1HJEiollf(:AS.
OD:SERVAJtDO
A
OUIPGIIISILIOAOE
111:1:/'tDLOCICA
OE
CADA
lNUOAO!I
PRESTAOQAA O& SERVIÇOS Pi $AUOE 00 SUS,

"
I

0((1 07S 'IU<!O Ulll 0083
WltnJlEfiÇlO OE ltDSPITAL O~ EN:SifiO

I .460.000

I 460.000

"'
- · · - - - - · - - - - - - - - - -·-··-·----1--1.460.000

TOTAL

FISCAL
SEWRIOJ.IlE

~

;:;;

!140 000

04õ!lll l004 ODU!I
.l:S:SISrEHCU """OIC.l E 000111010CIC.l lo SERVIOOIIES

OE CAPITAL

zn

ASSISTIIKCIA ,..,DICA E OOOH.TDlOiiiCA A SfAVIDOAES

08

I OUTRAS OESP

230

JIO 169

2 000 000

08 0713.04211.2004

ASSiiCiuAAR A SAUOE FniiCII. I MENTAL DOS s.ERVIDOAE a
PUSLICOS
CIVIS
E
MlllfAAU,
INATI'I'OS
l

DA OIYIDA

t:1

J6.0IHI
3(5.00.0
31!000

ôl OllJO 000

PENSIDIUSTAS, IDEM COMO OE
SEUS OEPEHDI!Hit:S,
EM
CAAAIER COI4>lEME'NTAR E A MAHUU:IfÇID Olf_ HQ!IpolfAIS
PAOPAIOS

AIOITIZAC.i:O

22~

!16 ouo

COOROt:NAÇIO E loU.fiOTEHÇIO 00 EHSINO

ou

1.oo

REcuq,so:s OE tODAS loS FOIItE$ E fRAIISFEAEIICIIIS

119 1518

Dili OAA t12013.20fUI.0034

A!ISEc.oltA" A MAAUTeHÇIO E
AÇI5Es oo Er•suro.

ft!!~

I

PESSOAL E

EHC. SIJCUIS _

1119 !571!1

CODAO~HAÇlO E MAifUlfHÇID ()() E!IISIHCI

08

"'

CREDITO SUPLOEHTlSt

z
z

8')!1 $78
8!1,.578
000 000

A~õ'AiiEi 'o'H" 'Ht.li.f REPAE"iif'ii'I:Miií~

I

3$4 000
354 000
3!Ü 000

10& Olhl
\06 000
• Jl> 000

'
----'-------·i--

J~l.

:.> 346 <J<JY

lbl>

700.999
1 646 000

1:.' J5b
354 000

________L ___ _
~ 42 ZZJ
I;U-2õ!l

POS 1,lõ"i:liiiL·-----':1

.....
c:
:r:
r

o

g

§

cr
::r:

o

26000 - MIHISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO
26294 • HOSPITAL DE CLIHICAS DE PORTO ALEGRE

"'

ANEliO I

PROGRAMA OE TRABALHO (SUPLEMENTACÃO)
FTEJ

T OT A L

PESSOAL E

EHC. SOCIAIS

EOUCAÇlO E CUL TUSIA

S.I.UDE

OB

~OICA

['11

CREDITO SUPLOIEKTAR

~
__,

TODI.S AS fOtHES E UUNSffAfi<Cio\S

ESPECIFJCAClO

ASSISIEhCIA

t:l

1.00

E SAHIUJIIA

OJ~ 04~8.U:ll'l

u

e7l'l 762

14

111~

I

JUROS E EHC.
DA DIVIDA

I

IHYESTII.U:NTOS J

OUTRAS D[SP.

COORENTES

IHVEAS0ES
FIHAHCEIRAS

AI()IUIZA.ÇlO
DA DIYIOA

I

OUTRAS OESI>.
DE CAPITAL

4 04:0 l'l/14

ua

( 042 11184

14 8715.752

10 •112 678

4 0.2 11184

I 4 11175 762

10 e.J2 678

•• 11715.762

10 •n 61ü
10 IIJl IIJII
\0 11132 6711

10 111:!2

7(il'

M.l.hUTEHÇlO E OPiiRACIOHALilAÇAO DO SUS

"POlAR O DESEHYOLVIMEHIO 011 AÇ(IES OE ASSISTENCIA
I'EOICI. E OOONTOUHiiCA Elo!. REOIM: l.mlllATORIAl E OE
INHAI<IAÇlO,
OEM COMl ElEWUA O COJITROLE
DAS
OOENÇAS INFECTO·COHUGIOSAS E PI.A.lSilARIAS,

TRANSMIUIYI<IS

E

EHDEMICA$.

oe

oJ~

oua

4011 ool'l3
MAhl/lEI'IÇlO UE llllSPIIAl

OUTRAS

OIISERVAHPQ

~!::~:~!~'g:o~ERII~~~:o~~G~~to~ ~ SU;AD~

A

UNIO~OE

"

1,4 .7!1 7112
14 8715. ?6-2

"j'""

14 670.71>2

UE ENSINO

IOUL

4 042 !1>14
4 042 IIIU
4 042 11114

~r;;

--~;~:~;r.:,---~-:::~~~. ---------1-----

AS QUANIIOADES'OAS. M;:lAS I'IEPRES(IfT~'Süifi0iTÇl.QI.1ü1f-----i-·--···---

l

,

'

.

I

g

I,

.

Ul

~

I
I

'I t:l

.

'O

I

26000 • MIHISTERIO 'DA EDUCAClO E DO DESPORTO~ ·
28345 - ESCOLA AGROTECNICA FED,ERAL DO .RIO DO SUL ,. SC

I

'1.

A$

ANEXO I

PROGRAMA OE TRABALHO (SUPLEMENTAClO)

RECURSO$ OE TODAS 11$ fOlHES E

'SF O"D FIE

ESPECIFICAÇA0

TO TA L

-

ED.IC~ClD

1.00

CRtDITO SIJPLEWENUR

E CIJL

IIJR~

EltSIHO MEOIO
AOMIItiiTRA.Ç:i:O GERAL
08

ou

0021-4153111

011

uu

0021 453$ 0001

~IIIIIEI'I,J:O OE REITA.URII.I'IIE
I'I'IOPORCIOII~R

o

FORNECifoiENtO

W85101A0AS /1. COMINIOADi IESCOV.R.

.

..ESSOAL E
EHC. SOCIAIS

JUROS E EHC .
DA DIVID-A

OOTRAS DESP.

COOREHTES

IKYESTIIIEHTOS

-----

nm:nsGes
FIH.I.HCEIRAS

AMJRTIZACÃO
DA DIVIDA

tR~H$fEREIICUS

OUJRAS OESP

DE CAPITAL

ouo

i'D 0011

4'11

20 000

20 000

20 000

20

20 000

20 000

oon
11

R!FEI~ES

'

FOIINECIIo'EffTO OE RHEIÇ0ES SliElSIOIAO~S

--tOTAl

F

ISC~L

.. ,.
-

~o

20 001.1
20 000

ouo

20 00(1
20.000

"'-""
--~~--

20 000
AS QUAI'ITID~OES IJAS "'~:TAS llEPFIESEHfii.IW.t'"""'PõiiC

----20 000

Ot- .ü":õ:L - -

--------

·--------~

~--~----

------------·

-------

__,
_,

~

:::;
00

33000 - MIHISTERIO DA PREVIDEHCIA E ASSISTEHCIA SOCIAL
33201 - INSTITUTO H~CIOHA~ 00 SEGURO SOCI~~
Altr.XO I

PROGRAMA OE TRABALHO

(SUP~EMENTACÀO)

's

ESPECIFICJ.CÀO

F

--

.--o

FTE

D

UoSI'S.ItttCil f: I>I'I&VIOI:NC\4

ltEÇI.IflSOs OE

t 0 J Al

PESSOAL E

------

EHC. SOC1111S

JUROS E ENC.

Clu!RAS DESP.

OA DIVIDA

CORRENJES

INVESTI WEHTOS

----- --

A(r.IIHISTAAÇJ.O GHtA~

'

4900

•.uu

900 000

soa

900 000

900 00')

000

900 ooo

\}Qll 000

soo oou

SIOO.OIXI
900.000

900 000
900 000

9.Q(l

1

t«VERSÕES.
FIN•NCEIRAS

f(IOAS AS fOMIES E H!Aii5fERFIICIAS

j

,.,,oln1uçlo
DA OlVIDA

1 OUlRAS

DfSP
OE C•PilAL

'lU() \!UI>

900 000

U:folfN I li IR4ÇJ.O

·~ 001 00.21

"'

CREDITO SUPLEWE.,UAR

Q{JU

CCIOAOENAÇJ.O f I'UHUI(ftÇJ.o Ci.UI.AI.AUHilJR&R AS tO~JÇt!ES
I!EC:&S$AAIAS
PARA
A
W.!<<JtEkÇlO E O FUitCIOI!~tflO 00:1 SI:AVIÇOS 00 Dl'll:õiO,
VOL UDlS AS AÇi:IU OE
PI!SSCIAL,
AOioiiNUIRAÇJ.O,
14:10EAifllAÇio.
ASSE:SSI;IJIIA5o!EH.10
~'EI'Il~,
OOCOJoiENtAÇJ:O. P4TRII'ONIO, PLIIN(oJUIIfHIO, ORÇAfro'IE"TO E
CONIHDLE, ASSUNTOS ,I.HIIOICOS, COM.IIUC.t,ÇJ.O SOCIAL,
IH~OR~ltCI.,

~"N:SPOIUE,

f!Jf;llo!AS E "OJ,Ji'lAÇliES O,E

nc
III.Q-01 001'1

~900

A~ti~<S

lfoi:IV( iS,

ASPAAOS,

..

TEUCOH.JHICAÇt!Es,

0004

OE lloHII'IMA.llU.

------

i

'

'

."
-

lOlJ\L

Sl:~lll~Ol!

'"

900 000

-----·- ----- - -

J.S WJ\1t110J\DU DAS META$ AEPRES lfTAM S.UJ\ I'OSI·ç

r
j]l

900

()0-U

õA~--~-·

..,
'

lil\1

I''
:!
~'

'e··f;;
o
o

'.trl

;~

.-->

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

=

179

~·

i
I

·I

.
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..

g

00
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00
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~

w
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~
~
~

00

"'"'
00

;;

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

"'"'
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38000 - MINISTERIO DO TRABALHO
38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

"'

-

-~ÊKOI

~-----------cREõi"ToSUPtTio!E!iliR

PROGRAMA OE TRABALHO (SUPLEMENTACÃO)

Jlf(U>lSDS Oé IODAS AS fOifi[S f

•O IFTE

ESPECJFICACtO

o

f OTAL

PESSOAL E
El«:. SOCUIS

I

JUROS E ENC.
DA OlVIDA

I

I 170 000

TIUO ... UtO

AOMIH Is li'IJ.tAO

ACIMINISTAAÇ.I:D

~RAl

14 U07 002l.A918

INVESTIItllf:HJOS

IXJTRAS DESP.
COR'REIHES

110

I

INVERSÕES
f IHAtiCE IRAS

Alo(IRTIZAÇÀO
DA OlVIDA

IA~IISrEAE"NCJAS

I

OUTRAS OESP
DE CAPHAl

ooo

I 110 000

I

/JO 000

I 770.000

'

110

1 }10 000

I HO 000

oou

SUPOfliE AS AttiE$ FIN ... LUTICAI'I
PAOM:IY(FI A COOAOEIIACJ:D,
S.UPI!RVidO E COHJAOLI!.
AtEM UE APOIO l.OQISTICO AS ATIVIDA.DIS FINUISliCAS
·~ 001

,,

0021 4918 0001
J.CI'IES Oli APOIO E COIHRO~E

I 710 000

1

no wo

, no .ooo

I 710 000

1.770.000

I 170 001

)>

z

------- 1-- ----11
IOU.l

SEillJJUUAOE

I•

I 710 DOU

""A$~W"i'óu METAl> HEPREStiil4t•iSii;"PQS,Çlõ/Ji./i.l-

J70 DUO

--·-·--'
' I

I

,,11

'I

4200d ~~ MINISTEIUO DA CUL~URA
42203 !- FUNDAÇlO CULTURAL 'PALMARES

)>

~

I

I

i,
li

Vi

!i

8

li

·91

,!I

,O

(I)

I~

11

II
I

j1 AI
,I

ANEXO J

' ·1,1...

CREDITO SUPlEio!tHTAR

PROGRAMA pg TRABALHO (SUPLEMENTAClO)

AECti'ISU$ OE IOOAS A$ fONTES E lAANSFeAI!'NC:IAS

•

o IFTel

ESPECIFICAClO

D

r o r "t

PESSOAl E
E1.C. SOCIAIS

-t

t

I

JUROS E EUC.
DA OlVIDA

I

IHYESflloi(HJOS

OUIR.I.S OESl'
CORRENTES

I

IH\IERS~ES

FIHAHCEIR.I.S

Alol:lflTJZ.I.ÇÀO
OA DIVIDA

I

OUTRAS DESP

.tlJ
'o

m

DE CAPITAL

1---t----t-~--t----

EO!It:;AÇAO E (UliURA
30 fl14

SAufJ!i.
.l~!ll~nfí(IA

o11

07~

JO li! H

"'€01t::ll E liiiNIIAIIJ.l

30 814

oua 200~
ASSIS!I!NCIA MEOIC.l I!' OOOIUOIO!IICA A SEJIYIOORUO

)0 1174

JO 114

111•

1\l 111/4

lO 814

tO 014
tO 814

ASSECWIAR A SAUOE fiSICA E lo'I:'NlAl OOS SEA'IIOOf>E $
Jlt!EILICO$
CIVIS
E
MILIIAAES,
Ht.IITIVOS
E
Jl[~$10Nl$TA$, SI!'H
(0/o'O OE
!EUS OEPEIIOENIES.
EM
CARAtER Clllo'PtE,.,.~IAR E A MAIIUli!'K,IO 0! HOSPIIIIIS
PltOP•HOS
Ofl

01~

r;"~fl

2o.a.ooo~

~o

J.SSISIEIICIA Mt:OICA lo Ol.l<.llíiOtlll:.lt:ll 11 SflhiiOOIIE$

30 .Ut

-------1-----TOTAl

S.EGWIIOAOE

-·-~---1

:10 814

.."'iS~õES 'Oiir:i'TAS'"ÃEPR~ s~iiliMSU.\ PôS i'ÇJO-Aiüil- · - - -· - ·--- -·

.,;;;

.\P
,o

1•

lpl

··tõ
~

....
c:
:r:
o
r

orr1

42000 - MINISTERIO PA CULTURA
42204 - INSTITUTO PO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

~

"'

CAEOtTO SUPlEIEIIrAR

AH'EXO I

PROGRAMA OE TRAUALHO {SUPLEMENTAÇÂO)

~

ll(CUflSO!io OE 100115 loS fOJollES E IAIIJo!SFEREJo!CIII'i

I"

sE o IFTEI

ESPECIFICACAIJ

• o

ToT AL

PESSOAL E

EtC. SOCIAIS

I JUROS

E EHC.

DA DIVIDA

I

OUTRAS DESP.
COR!IIEHTE$

IHVESTIIEHlOS

I

INVERSÕES

I

AKlRTilAÇÃO
OA OIYIDA

FIHA~EIRAS

OUTRAS

OESP

OE CAPITAL

EtluCAÇlO E CUI.IUIO"
419 OMI

CULTURA
PATRII'I:miO IIISlOIIICO, IIRTISliCO E ARQU'EOLO(õJCO
011 048

419 060
419 060

41!il 060

01!48.~901!

PRESERVAÇID I! DJFU5l0 OE MJUUS, CASAS HISTORICIIS E
Clh&fi\AlEC"S
IOEHJIFICAR
COJo!SERVAR
E
DIFUNDIR
AC&I\VQS
UISTOIHCOS, tiÁRAhliHDO A SOCI&OAOE O ACU!s.o A ESSES
Pfh5.
08 041!1 OUI'i

~902

oOo I

PRESI!RYA,lO E OlfUsAO OE JolJSEUS. CASAS HISIOfiiCAS E
ClfjE"'-'liCAS

----·--

HHAl

·-

..9

I

01'>01

41'lii.OIIIO

2dol

I

41'J DfoO
~19 060

-1

I

>-

~19.060

411.050

~

•---•·----·----

FISCAL

. AS QUAH:::::IOIIS !'ElAS REPRESLTAH Wll

POSIJ~;u,;r~~.------·

Vl

8cn

rr1

z

8

26000 ,- MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
1 ,
28283 - FUNDAÇlO UHIYERSID~D! FEDERAL DE MATO GROSSO DO suL!

RS

,

AHEKO II

RECURSOS OE t4DAS AS (QitlES E

PROGRAMA OE TRABALHO (CANCELAMENTO)

•D IFTEI

ESPECIFICAÇlO

o

o T ...

L

PESSOAL E
SOCIAIS

E~.

I

JUROS E E~.
DA DIVIDA

I

IHVESTI..eHTOS

001RAS DESP
CMIIEHlES

I

lHVERSi'IES
FIHAHCEIRAS

AMJRTIZAÇÃO
OA OIYIDA

IRAJo!SFt~EHCIIIS

I

I

DESP
DE CAPITAl

OUTRAS

324.230

ASSISUhCIA E PREVIOI!NCIA
PI'IDGRA ....... DE FQRNÇAO DO

T

I .0!1

CRt:DITO SUPLEMENTAR

PATRI~NIO DO

324.2JO

SERVIOOII I'U6LICO

'!4

~30

324 230

PR&VIDEHtiA SOCIAL A SECUAAOOS
1!'1 0114 0192.201 ..

Jl!~

I!JD

324 230

J2~

230

lU í10
324.230
32~ 230

COHTAIIIUI,lO PMA A fO!'l,..,_,~lO 00 PA1RIM:INIO 00
SERVI004'1 Pu!LICO
F UIANC:IAA. fiOS 1ERJo'DS QVE A Uõl OUPU!IER, O
PRDGRAMII O& SEGURD•tlESEI"PR&:GO E O ABONO PE QUE
TI'IATA 0 PAA,MAFO 3. DO ARTIGO 2J\J DA C:ONSTITUJÇJo
fEDERAL

. "'

UI Q,U 04U.2QI2 0001
CONIA1114JIÇlO PARII 11 fORHA,IO 00 PAlRJiotJNIO 00
SERviDOR f'UDLICD

TOTAL

324 230
324 .1!30

1------.·--··-·

fiSCAL

"

I

;u4 2lO

1-----•----

~

00

00
N

33000 - MINISTERIO DA PREYIDEHCIA E ASS!STEHCIA SOCIAL
33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

••

At«XOU

PROGRAMA OB TRAPALHO {CAHCaLAMENTO)

A.ECIJA:SOS OE IODlS 45 ,ONTES E tAA"SfflA!"CIAS

••

ESPECJFJCAÇJ:O

S D
F D

m

TOfAL

-

ASS!STEHCIA li" PAEYIDUICIA

ACI>IIHJSIRAr;J:o
A0MII'IIS1AAÇ.Iio GERAL
I~

1_00

CREDITO SUPUIEHTAA

007 0021 4900

PESSOAL E.

JUROS E Ef(;.

OUUIAS DESf
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RE.CtiASO$ OE TODAS .r.S FOIITES E IRAIISFEAEIICI•"

PROOAAMA OE TRABALHO (CANCELAMeNTO)
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S D m

ESPECIFICAClo

TO TA L

F D

-

TRAIIIUKI
AOMirtiSIRACIO
•OMINISTAA'".I:O ~RAl
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38000 - MINISTERIO DO TRABALHO
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U[C\If.I~OS

•o I"'I

ESPECIFICAClo

D

T

oT AL

I

PESSOAL E
Et(:. SOCIAIS

I

JUitOS E EHC.
DA OlVIDA

I

OUTRAS OESP.
CORRENTES

INVESTIIoiENTOS

I 710 000

AOMif'I~TRAÇJ:o

I

OE

IODAS AS fONTES E IRANSFfAffiCiolS

IHVERSOES
FJNAOCEIRAS

' ,-,o

000

.no

Qlli)

I

AKlRTIZ.AC~O
OA OlVIDA

I

OUTRAS DESP
DE CAPITAl

:>

~

Vl

I 'HO.OOO

A[}'o!IHUTAAÇIO !iERAt

14 u07-DDU-491111
SUPORTE U

1.00

CREDITO SUPLEIEHTAR

ANEXO li

I

770.000

I

710.(1110

8
Vl

I 710 DOO

A'll'es fl~lliSTICAS

~
o

:>

PADKIVU:t A COORDEM•I:ID,
$UPER\II:IID IE CQHTROLE,
ALEM DE APOIO tDIOISTJCO AS ATJVIOADfS FltiALIStiCU.
• lVENTO RUtilADO !UNIDADe} o 11
• SeRVI~ CONIA ... TAOO IUHIOAOEJ • 3
• CONSULTORI" CtlHlAATADA IWUOAOEI • I!
• IMIOAOE AEESTRUTUAAilA (UNIDADE" I o 27
• SISTEMA lfiiPLlNU.W IU'NIW.OE) o I

o
..,

14 ()()7 0021.4918 0001
AÇti!S OE olPOIO E CI'HHRDlE
• EVEHJO REALIUIXI IUNIDACél •
• leRVICO CDJITAATAPO h!NIDAOEI • 3
• COffSULTORU COIITRAUOA (UNIOAOEI o ~
• UNICAOE REUTRUtl.ll'fADA (UNIDADE} • 2'1
• SISTI!IoiA lloOfiLAMTAOO IUHIOAOEI • I

...

I na ooo
I 710 000

.170 DOO

1.710 000

710.000

710 000

$ECWIIOAOii

1:>

Ir-

1----1
TOTAl.

til
g
':;o

1

1.710.000

.., '""'

--.:nu~:

1 - - - - 1 - - - -1----· 1----1----1-----,.,..,J~·,;o.;çloAi;m----•--- ·-··

I 770 000

:.~~

ANAIS DO SENADO fEDE~AL

184

...

•

., LULB.O DE 1,997

~---

I

~~g~~
~

;:: "'--

ii;~~!:!::-~-,--'"'

.

g
~

."'
0:

c3
o: c
.....

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

:>C

u ..
c ..

......"

...._,"
au

ii: a
.... u

III C

zz
_,

.....
I

I

~

;:

o

:;:

... ~/
I

g

o ao_

"'

/;

..

.

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

-----~3=-~-

2.

-- _-

o
~
z

w
:r
4

.J

w
o
z
<

o
o

r

.J

••
•

~

~

•o

..
.

gê

1

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

III

ACfiESCI!.O

II

26000 - MIMISTERID D.l ECUCAçlo E 00 DESPORTO
215238 - UNIYERSIOADE FECOOL DE IUNAS GERAIS

íRS 1.001

RECURSOS OE TOO.lS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

RECEITA

ESF.

ESPECIF I C A Ç Ã O

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

SEG

1600.00.00

SEG

RECEITA OE SERVIÇOS

1600.05.01

SEG

SERVICOS HCISP'ITlL.lRES

I

CJ.TEGORIA
EC!NJMICA

''""'

OESOOSIU.MENTO

I

16452980

I

I

$'SZ980
16.452980

TOTAL SEGUiUOAOE

I

16462980

lli

ACRESCII.IJ

ANEXO

26000 - NINISTERID DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
262.4.C - IJNIVERSIDAOE FEDEIUL 00 RIO GRANDE 00 SUL

RECEITA
ESPECIFI

c ... ç

Ã

o

ESF.

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

FIS

1600.00.00

FIS

1600.22..00

(RS 1.00)

RECURSOS OE TOO.A.S AS FONTES E TRANSFERENCIAS

RECEITA DE SERVICQS

FIS

SERVJÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS

OESDOSRANEHTO

I

FONTE

I

I

'

CATEGORI.l
ECONOMICA

2.350000

2350000
2350000

1

'
TOT.U. FiSCAL

2350000

I'
i

186

·-~~--

III

ACRESCIIoll

ANEXO

2.6000 ~ MJNISTERIO DA EDUCAÇÃO E 00 CESPORiO
25283 ~ FUNOJ.Çio UNIVERSIOAOE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRJ.NSFER9CIAS

RECEITA

ESF.

ESPECIF ICAÇÃO

DESDOORAMOOO

1-

FOHTE

<RS 1,00)
CATEGORIA
ECOiOIIICA

.

1000.00.09

RECEITAS CORREHiES

234i12S
3SQ125
2000000

FIS
SES

1600.00.00

23Si12S
38Q125
2000000

RECEiiA OE SERVIÇOS

FIS
SES

1600.05.01

SERVIçOS HOSPITAIJJIES

SES

1650000

1600.05.99

OUTROS SER'IIÇIJS DE S.WOE

SES

350000

1600.16.00

SEJIVIÇIJS ECUCACIOW.IS

FIS

183.081

1600.22..00

SERVIçOS DE ESTUOOS E PESQIIIS..

FIS

20504•

2000.00.00
2200.00.00
2210.00.00

.

RECEITAS OE CAPITAL.

,.2223

I F!S
142223

F!S

ALIENAÇÃO DE BENS

1422U

F!S

ALIENAÇÃO DE BENS WOVEIS
.

2219.00.00

.t.LIEHAÇÀO DE 00TR0S BENS M)VEIS

F!S

T.U%23

T 0 TA L
TOTAL FISCAL
TOTAL SEGURID.t.DE

-·

2!531348
531:U8

200DOOCl

III

ACRESCIIoll

ANEXO

25000 - MINISTERIO DA EDUC,lÇÃO E CC DESPORrD
262.9A -,HOSPITAl. OE. CLINICAS OE PORTO ALEGRE
R~SOS

RECEITA
ESPECIF ICAÇÃO

DE TODAS AS FONTES E TR.ANSFEJWCIAS

ESF.

1000.00.00 REC.ElTJ.S CORRENTES

SEG

1600.00.00

SEG

1600.05.01

RECEITA OE SERVIÇOS

SERVIçOS HOSPITALARES

SEG

OE.SOOB.IWlENTO

FONTE

(RS 1,00)

CATEGa!IA
EaliDIICA

1437!5762.
14&715762.
14375752

TOTAL SEGURIDADE

,.5757521

___ ........... !Jl]
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ANEXO

26000 - MINISTERJO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Z6:U5 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DO RIO DO SUL - SC

-

-'

ESPECIFI C A Ç Ã 0

-'

'

FONTE

DESDOBRAMENTO

ESF.

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

1600.00.00

{RI I 00)

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFCRE!f:IAS

RECEITA

CATEGORIA
ECOIOUCA

20000

F!S

RECElTA DE SERVIÇOS

20000

F!S

!SOO. 16.00

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

FIS

15000

1500.21.00

SERVIÇOS OE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

F!S

'SOO')

i
TOTAL FISCAL

20000

III

AtiEXO

.CZOOO - loi!NISTERIO DA CULTURA
.C2203 - FUt<CilÇÃO CULTURAL PALMARES

ESPECIFICAÇÃO

ESF.

I

DESDOSRAMENTO

I
--

- - - - -- -

1000.00.00
1700.00.00
1710.00.00

17t1.01.01

I

(RS 1,00)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRJ.NSFERENCIAS

RECEITA

--

30871

30874

SEG

TRANSFERENCIAS CORRENTES

30874

SEG

TIWlSFERei:IAS INTRAGOVERNAWENTAIS
~'J

CATEGORIA
ECQNOIIICA

FONTE

SEG

RECElTAS CORRENTES

rRANSCEqENCIA DE RECURSOS OROINARIOS
NACIONAL

-----

I

SEG

TESOURO

3C2?C

I

I
TOTJ.L SEGURIDADE

!

3087'

I

-

188

II!
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42000 • MIN!STERIO CA CULTURA
•2~

- INSTITUTO 00 PATRII()NIQ HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

-

ESPECI FICAÇÀO

ESF.

-

--

1300.00.00
1310.00.00
1311.00.00

1500.00.00

CESOOB!W4ENTO

CATEGORIA
ECONOMICA

FONTE

-·

.

1000.00.00

(RS 1,00)

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFERa«:JAS
----

R:I!CE.ITA

RECEITAS CORRENTES

.

.,9060

FIS

RECEITA. PATRUCNU.L

FIS

RECEITAS I'-ClBILIARIAS

63183

FIS

FIS

ALUGUEIS

RECEITA CE SERVIçoS

63183
63183

F!S

1600.01.02

SERVICQS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS. PERIOOICOS.
MATERIAL ESCOLAR E DE PUBLICIDAOE

1600. 19.00

SERVIÇOS RECREATIVOS E CUt.r.:t.ttS

35517"'

F!S

37672

. FIS

318205

TOTAL FISCAL

I

"9060

IV
ANEXO

..

....

42000 • MINISTERIO OA CULTURA
-42203 • FUf<I>AÇÃO CULTURAL PALMARES

REQJRSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFEREHCIAS

RltCEtTA
ESPECIFICAÇÃO

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
1710.00.00
1711.01.01

TRAHSFERENCIAS CORRENTES
TRAHSFERENCIAS INTRAGOVERN.t.t.EHTAIS

TR,ANSFERENCU. DE RECURSOS OROIN.I.RIOS 00 TESOURO
NACIONAL

ESF.

DESOOORAMENTC

CATEGORIA
ECONOMICI

FOOE

30874

F!S

sop•

F!S

30a74

FIS

FIS

(RI 1.00)

30874

TOTAl. FISCAL

30874

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subse=taria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacicmai)

LEI W 9 .438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fl.xa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

MENSAGEM N" 417, DE 1997-CN
(N° 818/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do-projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, do
Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no
valor global de R$ I 05.373.700,00, para os fins que especifica".

Brasília,

Ferna~do

21

de julho de 1997.

Henrique Cardoso

EM n 2

074/MPO
Brasília, 15 de julho

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministério dos Transportes. o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da
Ciência e Tecnologia solicitam a abertura de crédito suplementar no valor global de R$
105.373,700,00 (cento e cinco milhões, trezentos e setenta e três mil e setecentos reais),
conforme a seguir discriminado:
•
•
•

Ministério dos Transportes
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Ciêncía e Tecnologia

RS 87.350.317,00
RS 12.947.500,00
RS 5.075.883,00

2.
O Ministério dos Transportes terá reforçadas as dotações do Fundo da Marinha
Mercante - FMM, onde se destaca a parcela de R$ 64.432.820,00 (sessenta e quatro milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais), destinada ao financiamento da consrrução
de grandes comboios fluviais que, em função da recente viabilização das hídrovias dos rios
Araguaia. Tocantins e Madeira, visam à busca de preços mais competitivos para os produtos
agrícolas brasileiros, mediante a redução de seus custos de escoamento. O restante destina-se a
financiamentos da produção de embarcações para exportação e da capacitação tecnológica dos
estaleiros nacionais, em face da necessidade de modernização do Parque Industriai Brasileiro,
carente de novos investimentos há vários anos, e ainda, à cobernmi de· despesas com assistência
médica e odontológica a servidores da Empresa de Trens Urbano~_de Porto Alegre S.A TRENSURB.
- 3.
Os recursos necessários ao atendimento do pleito do Ministério dos Transportes
decorrerão da anulação parcial de do~ções, originalmente destinadas ao financiamento de
embarcações para navegação marítima e à manutenção e operação do sistema de transporte
ferroviário metropolitano de passageiros de Porto Alegre.
4.
O crédito pleiteado pelo Ministério de Minas e Energia objetiva incorporar ao
orçamento vigente o exce$5o de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados do
Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM., a serem aplicados no atendimento de
despesas de manutenção da própria Unidade; na quitação de p!15sivo contratual, referente a serviços
de pesquisa mineral prestados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM; no
custeio das Delegacias Regionais, em função da reorganização do DNPM como autarquia; nos
contratos de serviços de informática, antes sustentados pela Administração diteta; em gastos
decorrentes do aumento no efctivo controle e fiscalização da exploração mineral; na intensificação
dos trabalhos de prospecção mineral e de avaliação de depósitos minerais e no desenvolvimentO e
adaptação de tecnologias mais apropriadas à exploração mineral. O reforço visa a adequar a
capacidade de ação do DNPM ao crescimento da exploração minerai no País.
5.
O crédito solicitado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia tem por finalidade
incorporar ao orçamento em vigor os excessos de arrecadação dos recursos diretamente arrecadados
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do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, no valor de RS
3.353.317,00 (três milhões, trezentos e cinqúenta e três mil, trezentos e dezessete reais) e do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, no montante de RS 1.722.566,00 (um milhão,
setecemos e vime e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais). Os recursos do INPE são oriundos
da prestação de setviços dos seus Laboratórios de Processamento de Imagens de Satélites, de
Integração e Testes, Fotográfico e de Circuitos Impressos, e destinam-se ao atendimento das
despesas de manutenção do prõprio Instituto. A parcela diretamente arrecadada pelo CNPq
atenderá à aquisição de materiais diversos necessários a pesquisas. a despesas de manutenção das
linhas de comunicação, utilizadas pela Rede Nacional de Pesquisas- RNP, e à quitação de débitos
referentes a projetas de pesquisa.

O crédito em questão encontra-se em consonância com o que prescreve o an. 167,
6.
incisos V e VI, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 43, § 12 , incisos II e lli, da Lei
a24.320,de l7demarçode 19~.

7.

Cabe ressaltar que; tendo em vista tratar-se de crédito suplementar não comemplado

nas autorizações dispostas nos arts. 62 e 72 da Lei n2 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, toma-se
indispensàvel o seu encaminhamento à deliberação do Congresso Nacional.

Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento dos
8.
pleitos, razão pela qual submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o correspondente
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente,

-=A-tiS:
Ministro de Estádo do

Planejamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLA.J."ffiJAMENTO E
ORÇA.J.'\IENTO W 074 DE 15 I 07 197.

1. Síntese do problema ou da situacão aue redama nrovidências:
Necessidade de suplementar dotações orçamentárias do Ministério dos Transportes, do Ministério de
Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, para cobertura de diversas despesas.

191

~jl4!§ DO-S~ADO F§Dj;:RAL

192

:!. Solucão e providências contidas no ato normativo ou na medida oroposta:

.

lE:1.vio de Projeto de Lei ao Congresso Nacional, a flm de obter autorização legislativa para ab.ertura. I
de crédito suplementar no valor giobal de R$ 105.373.700,00 (cento e cinco milhões, trezentos e
setenta e três mil e setecentos reais'!.~

3. Alternativa existente às medidas ou a tos nropostos:
A alternativa é a única para a situação apresentada.

4. Custos:
Não há custos adicionrus para o Tesouro, pois os recursos decorrem da anulação parcial de dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 1997, no valm: de_ R$ ~7~3,5_0.317,00 (oitenta e sete milhões,
trezentos e cinqüenta mil, trezentos e deiessete r~s), e de excesso de arrecadação de recurscs
diretamente arrecadados, no montante de RS 18.023.383,00 (dezoito milhões. vinte e três mil,
trezentos e oitenta e três reais).

a urgência:

I

6. Impacto sobre o meio ambiente:
Nada a registrar.

7. Alterações propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medida
provisória)

ITexto atual

ITexto

proposto

ANA~ DO

JULHO DE 1997

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI No 12, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério dos
Transportes, do Ministério de Minas e
Energia e do Ministério da Ciência e
Tecnologia, crédito suplementar no valor
global de. R$ 105.373.700,00, para os fins
que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos FISCal e da
Seguridade Social da União (Lei n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério dos
Transportes, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
suplementar no valor global de R$ 105.373.700,00 (cento e cinco milhões, trezentos e setenta e três
mil e setecentos reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.

Art.

decorrerão:

z• _Os

recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior

I - da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
orçamento, no valor de R$ 87.350.317,00 (oitenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta mil,
trezentos e dezessete reais), na forma do Anexo ll desta Lei;

II - do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados, no montante de
RS 18.023.383,00 (dezoito milhões, vinte e três mil, trezentos e oitenta e três reais).

Art. 3• Em decorrência do disposto nos artigos anteriores, ficam alteradas as receitas
das entidades vinculadas, na forma indicada no Anexo
desta Lei. nos valores especificados.

m

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO III
AHEII.O
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32000 - MIHISTEFUO OE MINAS E ENERGIA
32Z63 • OEf>.I.RTAI<IENTO NACIONAl DE f>ROOOÇÃO MINERAL
RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRAHSFEROCIAS

R&CEJTA

ESPECIFICACÃO

ESF.

DESOOBRA.EHTO

I

IRS 1.001
C.UEGORU
ECOHOWICA

FO!<TE

11

I

I
FIS

1000.00.00 RECEITAS COORENTES
1100.00.00

1120.00.00
1122.05.00

1600.00.00
\600. I< 00

RECEITA TRIBUTARIA

12947600 i

FIS

TAII.AS

12648300

FIS

m

EtlllU~NTOS OE RENDAS E CONCESSõES DE ~INERACÃO

RECEITA OE. SERVIÇOS

12648300
i
'254f1()~

I

F;S

SERVIÇOS OE IHSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

FIS
··---

--

299200
299200
---·--

TOTAL FISCAL

-

..

~------

---

129H600

"'"'

ANEXO III
ANEXO

24000 • MHHSTERIO OA CIENCIA E iECN()UlGU.
2l201 • CONSELHO NACIONAL OE PESE!NOLVI~ENTO CIOOJFJCO E TECNCILOGICO

RECEITA

i~··

ESPEC!F ICAÇ.i.O

1000.00.00

1300.00.00
1310.00.00
131!5.00.00,
1600.00.00

~ECEITAS

CORRENTES

F!S

RECEHA PATIW.«lNI.f.L

F!S

RECEIT.I.S UQULIARIAS

OESOOI31UMENTO

FIS

TAU OE OCUPI.ÇiO DE Ilo«JVEIS

1810

1810

FIS

RECEITA DE SERVICOS

2221!662

FJS
290728

1600.12.00

SERVIÇOS 7EC><ot.OGIC:OS

FIS

146370

ISO:. 13.00

SERVIÇOS ACJoiiNtSíRATIVOS

F!S

531.165

1600.20.00

SERVIÇOS CE CONSULTORlA, .f.SSISTENCU. TECNICA E
I.HALISE DE PROJETOS

F!S

603099

FJS

s.ooa

.

-

-

-

SERVICOS CE 1-tOSPEOAGEitl E -ALtMÔrf.ir;i.o
----

~

~-

CATEGORIA
ECOICUICA

3353317

F!S

1730.00.00

FOKfE

1810

SERVIÇOS CE COMERCUUZlCÂO OE LlVROS, ?EHIOOICOS.
MATERIAL ESCOLAR E CE PUBUCJOADE

1700.00.00

-~

f-

1500.01.02.

1600.21.00

(R$ 1,00)

RECURSOS OE TODAS AS FOtiTES E TRANSFERENCIAS

~-

~

--- -·--

~~-

·RAHSFERENCIAS CORRENTES
TRAHSFERENCIAS OE INSTITUIÇ0ES PRIVADAS

FJS
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F!S

1t:ZSB-f.6

TOTAL FI SC.U.

33133171
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ANEXO III
ACRESCUCI

2o1000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
2:.001 - MINISTERtO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
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1600.12.00
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•

'
lOTll FISCAL
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI No 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1_997.

Estima a Receita e fi.xa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)

MENSAGEM N"418, DE 1997-CN
(N° 819/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no val01 de
R$ 17.115.000,00, para os fins que especif1ca". ·

Brasília,

21

de julho de 1997.

Fernando Henrique Cardoso
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076/MPO
Brasília. 15 de

julho

de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministerio da Marinha solicita a abertura de crédito suplementar no valor de R$
17 115.000.00 (dezessete milhões. cento e quinze mil reais), em favor da sua Secretaria-Geral.
2.
O credito pleiteado objetiva incorporar ao orçamento vigente o superávit
financeiro do Tesouro. oriundo da receita vinculada 1220.22.03 - Extração doQ!eo Smto, Xisto
Betuminoso e Gás (Fonte 138 - Cota-Parte de CompensaÇões Financeii-"as), conforme item principal
a seguir relacionado:

..

Programa de Trabalho

Outras
Despesas.
Correntes

06.027.0163.2092.0001 -Patrulha Costeira

Total

I

Despesas de
Cç.pil;al

R$ I 00
Total

10.115.000

7000.000

17.115.000

10.115.0001

7.000.000

17.115.000

3.
A incorporação ora solicitada visa a permitir que o Ministério da Marinha seja
dotado com recursos orçamentários suficientes para receber do' Tesouro Nacional o valor recolhido
pela Petrobrás a tiniio de Royalties do Petróleo.
4.
Vale ressaltar que, em 1996, o Órgão solicitou .à Sec.retaria de Orçamento Federal
deste Ministério. um excesso de arrecadação no valor de R$ 15.115.000,00 (quinze milhões, cento e
quinze mil reais). Correspondentemente, fo~ publicados a Lei n2 9.353, de 12 de dezembro de
1996. e o Decreto de 20 de dezembro de 1996, mas os recursos nãQ.fciram lib~radQ.s pela Secretaria
do Tesouro Nacional, tendo em vista as restrições impost~s pelo Decreto n" 2.034, _d_e_I_Ideoutubro
de !996, no que diz respeito ao limite paramoviriíentaÇãoe empenho. o-qual não foi suficiente,
ficando assim o Órgão impossibilitado de utilizar o crédito.

5.
O credito viabilizar-se-à mediante projeto de Iei. a ser subf!I~ti..cio á_apreciação do
Congresso NacionaL por se tratar de incorporação de-recursos oriundos de superavitfinanceiro do
Tesouro. estando o mesmo em consonância com as prescrições contidas_no art. 167, inciso V, da
Constituição Federal. e em contàrmidade com o disposto no art. 43. § 12, inciso L da Lei n2 4.320.
de 17 de março de 1964

JULHO DE 1997
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6.
Nessas condições. este lvlinisterio manifesta-se favmavelmeme ao atendimento da
presente solicitação. razão pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa ExcelênCia o anexo
Projeto de Lei. que visa a autorizar a abertura do referido credito suplementar.

Respeitosamente.

·;
i
-~r! '----·····

/

-- ANTONIO KANDIR
'vfinistro de Estado do
Planejamemo e Orçamento

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE ;\IOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NQ 076 DE b I o7 I 97

I Sintese do oroblema ou da situação aue reciama orovidencias:
Insuficiência de dotação orçamentaria para cobertura de despesas relacionadas com a
atividade Patrulha Costeira.
:::. Soluções e orovidências contidas no ato normativo ou na medida prooosta:
Abertura de credito suplementar. objetivando incorporar ao orçamento vigente os recursos
provenientes de superavit financeiro do Tesouro. oriundos da receita vinculada 1220.22.03 Extraçào do Óleo Bruto. Xisto Betuminoso e Gits.

3 Alternativas existentes às medidas. ou atos propostos:
Tecnicamente e a alternativa VJitveL

-1 Custos:

__ .
R$ 17 115.000.00 (dezessete milhões. cento e quinze mil reais). provenientes da
incorporação de recursos oriundos de superávit tinanceiro do Teso_ll_ro_. não gerando, portanto,
custos adicionais para o Tesouro Nacional.
---------- --
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6. Impacto sobre o meío ambiente:
Não ha.

7. Alterações Propostas: i a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Proposto
Texto Atual

I

S. Shu•re do

e=tt do óntiio rundioo.

PROJETO DE LEI No 13', DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Marinha, crédíto suplementar
no valor det R$ 17.115.000,00, para os fins
que especifi~a.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I ° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Marinha, crédíto suplementar no
valor de R$ 17.115.000,00 (dezessete milhões, cento e quinze mil reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da incorporação dos recursos oriundos de superávit financeiro do Tesouro.
Art. 3 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

31000 - MINISTERJO DA MARINHA
31101 - MINISTERIO DA MARINHA - SECRETARIA GERAL

"'

CREDITO SUPLEiotEHTAR

ANEXO I

PROGRAMA 06 TRABALHO (SUPLEMENTACAO)
FtEI

ESf'ECIFICAClO

OUlSA fiACID/'1.0.1
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
As Mensagens nºs 416 a 418, de 1997-CN,
que acabam de ser lidas encaminham os Projetes de
Lei nos 11 a 13, de 1997-CN, e serão despachadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetes:
até 3/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 11/8 prazo final para apresentação de
emendas;
até 16/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 26/8 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Júlio Campos.

É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 590/97- CPI-TíTULOS PB
Brasília, 23 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente em exercício da
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo
Requerimento 1.101, de 1996-SF, "destinada apurar irregularidades relacionadas à-autorização,
emissão e negociação de títulos públicos esta~
duais e municipais nos exercícios de 1995 e
1996", informo a V. Exa. que convoquei reunião
desta Comissão a realizar-se hoje, após a Ordem
do Dia, atendendo requerimento de vários Senhores Senadores membros da Comissão para definir
as conclusões do Relatório Final.
Informo ainda que o Relatório do Relator, aprovado pela Comissão, não contém as conclusões exigidas pelo art. 150 do Regimento Interno desta
Casa, cabendo à Comissão suprir esta deficiência.
Somente após as conclusões do texto final do
Relatório desta Comissão, é que esta Presidência
poderá encaminhá-lo a V.Exa. para conhecimento
do Plenário desta Casa.
Ao ensejo, renovo a V. Exa protestos de elevada estima e apreço. - Senador Geraldo Melo, Presidente em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Ofício
lido vai à publicação.
A Presidência se declara ciente do seu conteúdo.

M4

,$&

4[1!& __ 1

º

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1
Secretário em exercício, Senador Júlio Campos.

É lido o seguinte:
OF. Nº 154/97-GLPFL
Brasília, 22 de julho de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
dO _Senador_ Hugo__Napoleão pelo Senador Edison
Lobão na Comissão Mista incumbida do estudo e
parecer de Medida Provisória nº 1.548-33, de 1O de
julho de 1997, que "cria a Gratificação de Desempenho e Produtividade - GDP das atividades de finanças, controle, orçamento e r:>lanejamento, e dá _outras proVIdências·~ Cordialmente, - Senador Francelina Pereira,
Líder em Exercício do PFL Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada nos termos regimentais.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Júlio Campos.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DE N2 23, DE 1997
Altera· o art. 218 da Constituição Federal vedando a pesquisa científica, a
produção lãboratorial ou industrial, a manipulação, a importação, a exportação, a
compra, a venda, a cessão, a doação, a
preservação e o transporte de clones humanos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 218 da Constituição da República
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 218. ....•..•....•......••••••.••.•.•...•.....•..
§ 6º É vedado, a qualquer título, a pesquisa científica, a produção laboratorial ou
industrial, a manipulação, a importação, a
exportação, a compra, a ·venda, a doação, a
cessão, a preservação e o transporte de clones humanos."
Justificação
A Carta Magna brasileira é, sem dúvida, das
mais modernas do mundo._no_que_diz respeito a as-
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pectos de vanguarda como Saúde e Ciência e T ecnologia. As posturas constitucionais são paradigmas
nos setores mencionados. No entanto, o apagar das
luzes do Século XX tem assombrado o mundo com
a vertiginosa sucessão de descobertas científicas
envolvendo vertentes apenas sonhadas, mesmo
num passado recente.
A obsolescência do conhecimento científico e a
sua superação têm sido exponenciais. No bojo dessa massa de novas conquistas científicas e tecnológicas, embute--se a contrapartida de greves efeitos
adversos. Às vezes, totalmente imprevistos. O perigo da aniquilação nuclear poderia ser, aqui, citado
como exemplo. Um outro exemplo seria o desempre-go generalizado, com todos os seus deletérios corolários sociais, já podendo ser claramente vislumbrado, numa atualidade pontilhada pela automação.
São, apenas, alguns poucos exemplos.
No entanto, nó dia 22 de fevereiro de 1997, o
mundo estupefato, tomava conhecimento da realização de uma proeza científica digna dos deuses: a
produção, em laboratório, de uma r'i:ilica idêntica de
uma ovelha Dorset, denominada Douy. Era o primei
ro clone de um animal complexo, de um mamífero,
conseguido pela Ciência. A perspectiva de extrapolação de tal técnica, relativamente simples, para conseguir-se clones humanos, foi, de imediato, divisada
por todas as pessoas pensantes do mundo. Cientistas e suas sociedades, chefes de estado, líderes religiosos, juristas, cientistas sociais, entre outros tantos, clamorosamente, julgaram imperiosa a elaboração de um código mundial restringindo e regulamentando a utilização da técnica de clonagem, em especial, em seres humanos. Incluíram-se entre aqueles
manifestantes, o Papa João Paulo 11, o Presidente
Bm Clinton e o próprio lan Wilmut, na Universidade
de Edinburgo, o cientista criador de Dolly. Apesar da
importância e urgência das necessidades, sabemos
da morosidade típica de tais discussões, especialmente pelo fato de que existem fortíssimos interesses em choque.
O Brasil, apesar de possuir uma modema lei
regulamentando os aspectos relacionado~ àrnaoipulação genética, não contemplou o aspecto específico
da sombria possibilidade de clonagem de seres humanos, com toda uma inimaginável gama de repercussões médicas, sociais, morais, jurídicas e religiosas. Por sua inexcedível importância para o próprio
futuro do País, julgamos mandatária a apresentação,
em regime de urgência, desta matéria; que julgamos, deve fazer parte do conjunto de normas ditadas pela nossa lei Maior.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997.- Se-nadores Júlio Campos - Jonas Pinheiro - Nabor
Júnior - Carlos Wilson - Osmar Dias - Teotônio
Vilela Filho - José Alves - Carlos Patrocínio Geraldo Melo - Sergio Machado - Leomar Quintanilha - Vilson Kleinübing - José Bianco - Coutinho Jorge - Beni Veras - Júnia Marise - Valmir
Campelo - JCisé Roberto Arruda - Ney Suassuna
- João França - Joel de Hollancla - Odacir Soares - Esperidião Amin - Marina Silva - Abdias
Nascimento - Francelina Pereira - Benedita da
Silva - Ramez Tebet - João Rocha - Regina Assumpção - Romero Jucá - Levy dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TfTULOVIII
Da Ordem Social
CAPITuLO IV
Da Ciência e Tecnologia
Art. 218. O Estado promoverá o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ 12 A pesquisa científiCa básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências.
§ 2" A pesquisa tecnológica voltar-se--à preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
§ 32 o Estado apoiará a formação de recursos
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e
condições especiais de trabalho.
§ 42 A lei apoiará e estimulará as empresas
que invistam em pesquisa, criação de tecnologia
adequada ao Pafs, formação e aperfeiçoamento de
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas
de remuneração que assegurem ao empregado,
desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos, resuHantes da produtividade de seu trabalho.
§ 52 É facultado aos Estados e ao Distrito Fe-deral vincular parcela de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específreas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deven·
do ter a sua tramitação iniciada em 01 de agosto,
quando se iniciam os trabalhos ordinários desta
Casa.
Passamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
V. Ex- tem a palavra por vinte minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco--PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr• .Presidente, Srls e Srs. Senadores, nos últimos dias, as Bolsas de Valores do
Brasil têm sido abaladas pela crise asiática que atingiu em cheio logo alguns daqueles países que, pelo
impressionante desenvolvimento que vinham conseguindo, passaram a ser chamados de Tigres Asiáti-

cos.
O estopim de toda essa débâcle foi a Tailândia, e o rastilho se espalhou logo· em seguida para
outros potentados da economia asiática, como as Rlipinas, a Malásia e a Indonésia.
O Brasil, que é visto mundialmente como um
país emergente, apresentou, nos últimos seis meses, o melhor desempenho das bolsas de valores,
com altas superiores a 80%. Com a crise, não só o
Brasil como outros tantos países com a economia
debilitada sofreram as conseqüências, que só daqui
a algum tempo poderão ser melhor avaliadas.
Não podemos assistir passivamente ao que
acontece no resto do mundo, quando sabemos da
interligação que existe em um mundo globalizado,
entre as economias dos vários países e o Brasil,
mesmo que as dificuldades divulgadas se localizem
do outro lado do globo terrestre, e que alimentemos
a ilusão de que aqui estamos vivendo num paraíso.
O Brasil tem uma posição muito delicada com
relação ao défrcit em sua conta corrente, e os números absolutos dessa conta só perdem para os Estados Unidos. Tal situação tem provocado apreensão
entre os que, conf~ando no Brasil, têm finar~eiado o
déficit nacional.
Acumulando nos últimos 12 meses um desempenho negativo na balança comercial e de serviço
superior a US$32 bilhões, o Brasil - que adotou a
âncora cambial como medida principal em seus ajustes econômicos - só fez crescer entre os investidores a desconfiança e o nervosismo. Tais sintomas

surgem em função da perspectiva sombria, para
eles, de continuarem obtendo lucros fáceis, muitas
vezes conseguidos à custa dá inexperiência e da dependência, não só nossa, mas de tantos outros países que encorajam a presença de capitais externos
na esperança de resolverem em curto prazo os seus
problemas econõmicos.
Está provado que nenhuma moeda que seja
sustentada em bases fictícias ou artificiais pode ficar
eternamente imune ao ataque especulativo, mesmo
que seja a de um país que possua, em dado momento, um lastro de reservas monetárias elevadas.
Afinal, estabilização econõmica conquistada
usando o câmbio supervalorizado e taxas de juros
elevados (situação do Brasil) mantém todos os países que a adotam, sempre na esperança de manterem o seu equilíbrio com a importação de capitais,
os quais, entretanto, ao menor sintoma de difrculdades, nem sequer se habilitam ou, se alguma vez no
passado. se aventurar.am, desaparecem tão rápido
como Ingressaram, levando para fora os lucros que
obtiveram na especulação.
Esse abalo na economia asiática, potencializada com a crise política do México e da Argentina, deverá convencer o Governo brasileiro de que a sua
política econõmica, que acelera o desemprego e a
retração da exportação, não pode continuar nessa
teimosia imutável. Pelo contrário, deve ser repensada Remediá-la a tempo é imperativo da nacionalidade, pois um terremoto físico ou geofísico que jamais
fez tremer as nossas terras por certo que, se ocorrer
em nosso continente, bem longe daqui será sentido.
Porém, iinprevidência no setor económico, quando
todos os sinais aconselham uma mudança, persistir
signifrca caminhar em direção ao abismo, onde não
só uma candidatura presidencial estará ameaçada,
por culpa dos seus governantes, mergulhando o Brasil num futuro ainda pior do que o presente, e perigosamente inferior em comparação com o passado
que já superamos e vencemos e ao qual não queremos voltar.
O Plano Real, até o final deste ano, deverá elevaro seu déficit à casa dos US$35 bilhões.
Os economistas do Governo apostam que o
Brasil pode suportar por mais tempo perdas em suas
reservas (até quando?), pois elas ainda são expressivas (US$59 bilhões) -e com a crise asiática caíram para cerca de US$57 bilhões. Além disso, afirmam, dispõe o Brasil de US$70 bilhões de ativos de
privatização (quando e como o nosso Brasil receberá esses ativos?).
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Todavia, existem comparativos com aqueles
países asiáticos que colocam o Brasil em desvantagem e em situação preocupante: enquanto a Tailândia, a Indonésia, as Filipinas e a Malásia têm, somados, um déficit em conta corrente de US$22 bilhões,
o do Brasil alcançará US$35 bilhões, em 97, enquanto aqueles países, juntos, exportam US$220 bilhões, o Brasil exportará este ano apenas US$50 bilhões.
Acresce ainda o fato de que, segundo analistas
de questões econômicas, o Brasil deverá, e isto não
vai levar muito tempo, desvalorizar a sua moeda, ou
pelo menos um ajuste, providência fatal e obrigatória
que tem contribuído para aumentar o nervosismo de
investidores estrangeiros. Estes vão se retirando aos
poucos do nosso mercado, receosos de que, por estas bandas de Cabral, venha a acontecer algo parecido com o efeito •tequila", como no México, que
provocou não só alvoroço mas perdas financeiras,
que até hoje repercutem nas economias latino-americanas.
Buscando a sua estabilização económica, muitos países lançaram planos e neles incluíram receitas para atrair capitais externos. Esses investidores,
em sua maioria, vivem da especulação e, ao menor
sinal de dificuldades, como disse acima, desaparecem tão rápido como surgiram, fugindo como o diabo foge da cruz, sem se importarem com o destino
dos países que lhe abriram as portas para o lucro,
que eles obtiveram graças à facilidade proporcionada por políticas económicas construídas na base do
desespero.
Analisando as comodidades perdidas ou a
ameaça de vir a perdê-las, os investidores do capitalismo volátil e oportunista, sem pátria e sem alma,
desaparecem do dia para a noite, simplesmente porque o estímulo oferecido a eles, para atraí-los na
busca de noVos investimentos - sobrevalorização da
moeda e altas taxas de juros -,já é um projeto esgotado pela insolvência dos países explorados.
Procurando equilibrar as suas contas externas
e internas, o Brasil tomou medidas extremas com
muita rapidez, e a tal ponto que desencadeou uma
crise social de difícil solução, fazendo pipocar, de
forma quase generalizada, a insatisfação de segmentos importantes da sociedade civil e militar, cujo
encadeamento não podemos prever.
Para estancar, internamente, a onda de prolestos que já se tomou explícita - inclusive através da
prática da violência - o Governo será obrigado a rever a sua política de represamento ou de contenção
do crescimento econômico, pois esta deve ser a ten-
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tativa inadiável para alcançar índices mais elevados
de desenvolvimento e estímulo ao surgimento de novos empregos.
Será que o Presidente Fernando Henrique Cardoso espera a realização das eleiÇões de 98 para fazer uma correção de rumos, se vier a ser eleito, em
sua política económica? Se esta for a sua intenção,
está errado, porque quem governa só pensando na
reeleição, adiando medidas que devem com urgência ser implementadas, está prejudiCando o·Brasil.
O Governo impõe sacrifícios enormes a um
povo sofrido, cuja paciência, desprendida e generosa, pode ter chegado ao seu limite. E é por isso que
devemos lutar a todo custo para que o desespero
dos aflitos, desespero que leva ao inconsciente e ao
desconhecido, não possa interferir na normalidade
democrática ou na eclosão de uma crise social incontrolável.
O desastre de Alagoas, em que pese as suas
vinculações fortes com administrações irresponsáveis que saquearam esse Estado, não pode ser cclocado à parte e tratado isoladamente, como se a
política do Governo Federal nada tivesse a ver com
a situação falimentar de outros Estados e Municípios
que tiveram as suas dívidas substancialmente aumentadas com a política de juros altos implementada pelo Plano Real.
É preciso refletir sobre o Brasil, e refletir de forma rápida, antes que o baque seja generalizado. É
dever do Governo procurar soerguer as energias do
nosso povo que foram consumidas por sucessivos
planos, formulados por tecnocratas insensíveis, de
cujas pranchetas mirabolantes brotaram a falência
de empresas e o desemprego, a salvação de bancos
falidos e a precariedade do atendimento à saúde pública, à educação, à violência urbana e rural; a quebradeira de Estados e Municípios e as fraudes dos
precatórios.
Por favor, não queiram que mergulhemos no
vôo cego do câmbio, que pode criar, momentaneamente, a ficção de uma moeda forte para atrair o capital estrangeiro, mas não resolve os problemas da
fome e do desemprego que grassam nos lares brasileiros e que vêm provocando a frustração e o sofrimenta das mais variadas camadas da nossa população.
Sr. Presidente, como um alerta à equipe econômica do Governo, que, não sei se por vaidade,
não anuncia nem de longe qualquer alteração na pclítica do Plano Real, trago ao conhecimento da
Casa, para registro nos Anais, partes do comentário
feito pelo Jornalista Celso Pinto, no jornal Folha de
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S.Paulo, edição de sexta-feira passada, onde se refere a um comentário sobre uma análise feita pelo
Banco JP Morgan, cujo título é: •o Morgan e o Risco
Brasil":
·o buraco das contas externas brasileiras é insustentável a longo prazo. Será preciso crescer 17,5% ao ano para manterestável o atual desequilíbrio externo, o que é
obviamente impossível. Um ajuste, portanto,
é inevitável.
Esta é a conclusão de um estudo
("Some simple current account arithmetics"),
feito pelo banco americano JP Morgan e publicado no início do mês passado. Dos 21
países emergentes analisados, dois deles
têm déficits insustentáveis, mesmo que deixassem sua dívida externa crescer até
100% do PIB: Brasil e República Tcheca"
E continua o comentarista econômico:
·os tchecos, como se sabe, foram obrigados a desvalorizar sua moeda neste
ano, pouco antes da Tailândia e de outros
países asiáticos. A conclusão do estudo em
relação ao Brasil não é que o ajuste será,
necessariamente, uma desvalorização cambial, mas que ele terá de ocorrer: elevando,
de alguma forma, a taxa de crescimento
e/ou reduzindo o déficit em conta corrente. •
Sr. Presidente, no final do comentário, o jornalista Celso Pinto, ainda se referindo ao mesmo banco, diz o seguinte:
··A partir destes pressupostos, o estudo
usa os dados dos 21 países do peiiodo
1996-98, reais e projetados, para o crescimento médio da economia, o déficit em conta corrente e a relação dívida extema/PIB.
No caso do Brasil, o cresciQ1ento usado é de
3;6"/o ao ano, o déficit em conta corrente de
4,4% do PIB e uma dívida externa de 25%
do PIB.(••. )
Com esses dados, o estudo faz três
projeções simples. Primeiro para ver se é
possível sustentar o desequilíbrio externo,
sem elevar a dívida, a longo prazo. Para o
Brasil, é impossível: isso exigiria um crescimento anual de 17,5%. Depois testa se seria
possível estabilizar o buraco externo, permitindo que a dívida externa subisse a 75% e
a 100% do PIB. Também nesses dois casos,
o Brasil não passa no teste.
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Países que têm alto nível de reservas
e conseguem emitir mais dívida podem ganhar tempo. O Morgan estima que, se o Brasil aceitasse triplicar de 25% para 75% o tamanho da dívida externa em relação ao PIB,
conseguiria financiar um déficit em conta
corrente equivalente a 5% do PIB durante
1O anos. O problema, não mencionado no
estudo, é saber se o mercado aceitaria continuar financiando o país, mesmo vendo
esse salto na dívida. Entre os países com
maior dificuldade para estabilizar seus déficits sem elevar a dívida estão Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia, que sofreram
ataques às suas moedas, além da Coréia,
África do Sul, República Eslovaca, Peru e
Turquia. -Alguns países, como Peru e Malásia, fiCam com situação sustentável se considerada a entrada de investimentos diretos.
_No caso do_Brasil, a trajetória é insustentável mesmo com os investimentos.
Talvez este estudo ajude a explicar por
que Avinash Persaud, chefe de Pesquisa de
Moedas do Morgan na Europa, numa entrevista ao jornal Financial Times, de 11 de julho, tenha citado a moeda brasileira como
potencial candidata a um ataque especulati-vo."
Sr. Presidente, este nosso pronunciamento de
hoje visa, mais uma vez, contribuir com o Governo
Federal, mesmo sendo Oposição, no sentido de alertar a sua equipe económica para a necessidade de
estudar, em maior profundidade, a questão do endividamento do Brasil com as altas taxas de juros,
como também essa quase paridade da nossa moeda com o dólar e o nosso déficit em conta corrente
como decorrência da política perigosa, incerta para o
futuro, que está sendo implantada no Brasil pelo Plano Real, sob o comando da equipe económica do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Para não dizer que esta Casa não alertou o
Governo, está aqui mais um pronunciamento registrando a preocupação da Oposição e a nossa contribuição, no sentido da mudança de rumos da política
económica a que nos referimos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge, por permuta com o Senador José Fogaça. S.
ExA dispõe de 20 minutos.
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O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, ontem participamos de uma reunião com o Sr. Presidente do
BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e com o
Diretor de uma nova área desse banco voHada às
ações do desenvolvimento social e regional, Dr.
Paulo Hartung, com os quais discutimos dois importantes e relevantes temas.
O primeiro deles diz respeito ao funcionamento
daquele Fundo da Vale em favor dos Municípios que
compõem a sua área de atuação. Esse Fundo foi
salvo e resgatado e, hoje, tem um importante papel
em relação às necessidades dos Municípios que
~mpõem_ a área de atuação dos projetos da Vale do
Rro Doce.
O segundo tema de que tratamos refere-se ao
Projeto Jari, que está numa fase difícil e que precisa
ser atendido pelo BNDES para reiniciar a sua produção, muito importante, em favor de uma região tão
carente corno é a região de Almeirim, na área do
Jari.
Gostaria, porém, de tecer algumas considerações a respeito desse fundo da Companhia Vale do
Rio Doce, que foi criado em 1942, junto com a própria companhia Foi definido que 8% do lucro líquido
da empresa seriam utilizados em-favor dos Municípios da área de atuação da VBie do Rio Doce. E o
grande objetivo desse fundo era exatamente atender
às carências dos Municípios e das comunidades que
vivem em tomo dos projetos da ~mpanhia.
lembro-me de que a Vale normalmente implantou a maioria dos projetas voltados à exploração
de recursos naturais não renováveis, e, por isso
mesfT19, esses projetas traziam, em grande parte,
conseqúências ao meio ambiente e às áreas sociais.
Nesse sentido, a Vale, à medida em que expandia a
sua atuaçáo, originária de Minas Gerais, passou a
abarcar praticamente oito Estados, em projetos importantes, sobretudo na área de mineração.
Esse fundo da Vale, constituído, passou a ter
um papel importante na solução da infra-estrutura
económica e social das comunidades e dos Municípios que recebiam os impactos negativos desses
projetas, um efeito corrpensatório na correçáo desses impactos, particularmente, é claro, nos principais
Estados onde ela atua
Lembro que a Vale, durante os 42 anos de
atuação, praticamente alocou US$300 milhões nas
prioridades desses Municípios. Sobretudo alguns
meses atrás, quando o edital que previa a privatizaçáo da Vale definia que o saldo desse fundo, que

perfazia um total de R$85,9 milhões, seria destinado
ao BNDES para ser aplicado em projetos de desenvolvimento regional, esse fundo, com a privatização
da Companhia, que teve um papel histórico e importante nos Municípios mais carentes na sua área de
atuação, iria desaparecer.
Em função disso, no início de abril, os Prefeitos
da área de atuação dos projetos da Vale, reunidos
em Brasma, participaram de um grande encontro e
se articularam com os Parlamentares, Senadores e
Deputados, no sentido de tentar uma solução, já que
a privatização da Vale era irreversível. Mas se pretendia, pelo menos, salvar esse fundo, que seria importante para os municípios.
Twemos a oportunidade, por delegação dos
companheiros parlamentares e Prefeitos, de articular
o movimento e tentar viabilizar o fundo numa nova
visão, num novo patamar - e assim o frzemos. Articularnos com o Ministro Kandir, com o Presidente do
BNDES, e ~tramos a necessidade de resolver de
forma definitiva a suStentação, a sobrevivência desse importante fundo da Vale do Rio Doce. Negociamos, inclusive, com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que ficou sensível às nossas colocações e
às colocações dos Prefeitos, dos Parlamentares, e
decidiu que ele deveria ser mantido de uma outra
forma. E assim aconteceu. Os R$85 milhões de recursos que deveriam ser transferidos para o BNDES
de forma global seriam destinados a esse fundo específico, e mais R$115 milhões de recursos do
BNDES se incorporariam à sua base principal, pertazendo R$200 milhões, para que ele pudesse aluar
de forma independente da Vale, mas atendendo sebretudo às prioridades e às necessidades dos Municípios.
Nesse sentido, no dia 24 de abril, na presença
de vários Ministros, do Presidente do BNDES, do Ministro Antonio Kandir e do Ministro Clóvis Carvalho,
assinamos um protocolo que amarrava exatamente
esse fundo de desenvoMmento, que definia os recursos oriundos do saldo do fundo da Vale mais o
recurso de R$115 milhões do BNDES.
Dessa forma, por meio desse protocolo assinado pelos Ministros, pelo Presidente do BNDES e
pelo então Presidente da Vale do Rio Doce, os Ministros e o Governo Federal garantiam que os recursos seriam aplicados nos programas e projetas
que vinham sendo desenvolvidos. O protocolo incluía as condições que os recursos seguiriam, os
mesmos critérios, as mesmas metodologias do
emprego de recursos que, historicamente, a Vale utilizou na aplicação dos recursos na área da infra-es-
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trutura econômica e social dos municípios na sua
área de influência.
Sr. Presidente, Sr"s ~ Srs. Senadores, àquela
altura, ficamos um pouco preocupados, pois o órgão
gestor do novo fundo seria exatamente o BNDES,
um banco tão importante que tem um patrimônio, um
capital maior que o do próprio Banco Mundial, voltado para os grandes projetas.
A minha argumentação com o Ministro Antonio
Kandir era de que o BNDES não tinha um perfil
para administrar um programa voltado aos municípios da área de influência da futura Vale privada e
.não tinha experiência para agir em projetas pequenos de infra-estrutura econômica e social desses
municípios. Nossa preocupação foi atenuada, porque o Governo decidiu que o BNDES teria uma direteria específica, que passaria a atuar na direção
dos programas sociais, dos projetas de reforma
agrária, na solução de problemas voltados ao desenvolvimento regional.
De fato, essa diretoria foi implantada e está em
fase de organização e de estruturação. É por isso
que ontem, na reunião que mantive com o Presi
dente do BNDES e com o diretor desta nova área,
relembramos os compromissos que o Presidente
havia assumido no sentido de salvar o fundo voltado aos interesses dos municípios, e, com isso, tínhamos de buscar critérios, metodologias e princípios que interessassem aos municípios de oito Estados. O próprio Diretor Paulo Hartung, nosso excompanheiro no Congresso, ex-Prefeito de Vitória,
mostrou a sua sensibilidade e definiu de forma clara que o que tinha contido no protocolo assinado
em 24 de abril seria cumprido, e a área da nova diretoria do BNDES cumpriria os compromissos assumidos pelo Presidente. Ou seja, os projetas voltados ao atendimento dos municípios da área de
influência da Vale são aplicados, primeiro, de forma reversível a 80%, com carência de dois anos,
dez anos de amortização, juros de 1% e de 3% no
período da não-carência, portanto, altamente subsidiado.
Perguntei ao Diretor Paulo Hartuog se esses
princípios, se esses critérios seriam atendidos, porque nossos municípios só poderiam absorver recursos para aplicação na sua infra-estrutura econômica
e social, tão carente nas nossas regiões, se os princípios, se os critérios fossem os mesmos adotados
pela então Vale do Rio Doce estatal.
O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex!' um
aparte?

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo a palavra ao ilustre Senador João Rocha
O Sr. João Rocha - Nobre Senador Coutinho
Jorge, empolga-me também o entusiasmo de V. Ex"'
quando trata de assuntos relativos à Região Norte
do nosso País. Estava em meu gabinete e, a partir
do início do seu pronunciamento, senti que era necessária a minha presença no plenário para, como
Senador do Tocantins, reiterar, ratificar, ou até
acrescentar algo a esse respeito. Ainda ontem, fiz
um pronunciamento discutindo as desigualdades regionais e a importância que poderia ter o BNDES
para a Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste de
nosso País. Na oportunidade, citei que o Banco já tinha gerado dois projetas: o Nordeste Competitivo e
o Plano de Desenvolvimento da Amazônia. O que
mais me preocupa é exatamente o fato de os projetas estarem na mesa, mas sua execução ser praticamente nula pelas dificuldades, ou seja, o dinheiro
está à disposição, mas dificulta-se toda a viabilizaÇão pilla que. o previsto· não se tome realidade. V.
Ex" agora começa a discutir temas que realmente
devem voltar a ser debatidos nesta Casa, temas esses que interessam não só ao Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, mas ao Brasil corno um todo, pois
participamos de unidades federadas. V. Ex!' começou destacando a importância da Vale. Concordo
com V. Ex!'. A Vale do Rio Doce praticamente foi privatizada. No entanto, a meu ver, isso ainda não
aconteceu, portjue existe uma presença tão forte do
Estado, da União, através dos fundos de pensões,
através da participação da própria União, que a Vale
do Rio Doce para mim ainda não é uma empresa privatizada. Quando V. Ex"' manifesta a grande importância dessa empresa, transporto a discussão mais
para dentro, mais para um comportamento de unidade Brasil. Talvez pouca gente saiba, o meu Estado
Tocantins tem uma grande reserva aunlera. A cidade de Almas, próximo à nossa Capital, tem um pot~nciai de s~is toneladas/ano deSse precioso metal.
Não digo que meu Estado fique em primeiro lugar
como produtor de ouro no País, mas ·certamente estará entre as três primeiras posições. O que tentamos ontem foi colocar o que V. Exll está expondo
hoje, ou seja, que o BNDES corno instrumento de
alavancagem, de desenvolvimento, corno a maior
agência óe desenvolvimento, de fomento ao nosso
País, tem·que voltar os olhos para o Norte e Nordeste do Brasil. Na realidade, somos muito tímidos.
Como Presidente da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado, fiz um estudo muito criterioso
para mostrar ao País que o Norte, o Nordeste e o
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Centro-Oeste não são peso morto para o País; são
regiões que se querem integrar ao desenvolvimento.
Não digo que querem 100% daquilo que foi transferido para as Regiões Sul e Sudeste, mas, se obtiverem pelo menos 10% das facilidades, vão integrar-se
rapidamente ao desenvolvimento do País. É o que
todos queremos. Reitero a V. Ex" que temos que
sair das miudezas para discutir uma política maior
para o País e mostrar à sociedade brasileira que· a
ferrovia Norte-Sul é importante, bem como a hidrovia
Araguaia/Tocantins. Temos que fazer as eclusas da
nossa usina do Bico do Papagaio, temos que valorizar a nossa usina de Tucuruí, que hoje gera três mil
megawatts e tem capacidade de gerar sete mil megawatts, enquanto o Brasil todo hoje gera quarenta e
cinco, quarenta e seis megawatts. Portanto, o que
queremos é mostrar' que esse País rodoviário tem
que se transformar, pela sua dimensão territorial, em
um Brasil Iluvial, em um Brasil ferroviário, um Brasil
que possa disputar todos os mercados mundiais. A
partir do momento em que estamos tomando viável
o Mercosul e, em futuro bem próximo a Alca, parabenizo V. Ex" pelo debate, pela discussão de temas
e assuntos tão importantes, que.devem motivar não
só os Parlamentares, mas os empresários e toda a
comunidade nacional. Obrigado pelo aparte que V.
Exª me concedeu.
O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço nobre
Senador João Rocha pelo aparte. Posso dizer que
os temas que V. Exi! abordou levariam uma tarde inteira de discussões, não tenho dúvida. Algumas propostas colocadas como grandes projetas, por exemplo, a hidrovia Araguaia!Tocantins estão sendo estudadas por mim, como Relator do Plano Plurianual.
Estamos fazendo um estudo e um relatório pelo qual
mostro a eficácia, ou a ineficiência, do Governo na
aplicação de projetas importantes na área infra-estrutura econômica e social. Para esse assunto, caberia um discurso específico, uma discussão importante na Comissão de Planos e Orçamentos e no Plenário do Senado.
Lembro a V. Exª que o BNDES, tema de nossa
preocupação, é um grande banco em âmbito mundial. Esse Banco, com a criação dessa diretoria voltada à área social, à área da reforma agrária, à área
de desenvolvimento regional, vai ter papel estratégico. E o primeiro grande exemplo, a primeira grande
prova será, como me referi em meu discurso, a viabilização do fundo de desenvolvimento, com o que
sobrou do espólio da Companhia Vale do Rio Doce.
Isso é importante para os municípios. Os critérios
que o Banco passa a adotar nessa diretoria são to-
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talmente diferentes dos critérios tradicionais de financiamento. Ele vai ter que utilizar os financiamentos no sentido de viabilizar ê subsidiar o desenvolvimento econômico e social. E isso vai ocorrer.
Na reunião que tivemos ontem com o Diretor
Paulo Hartung e com o Presidente do BNDES ficou
claro que os princípios desenhados e aprovados no
protocolo de 24 de maio vão ser viabilizados. Meu
caro Senador João Rocha, vou ·acompanhar isso;
vou verificar se esse viés do BNDES na área social,
na área regional terá visão totalmente diferente do
grande banco de desenvolvimento que tem sido o
BNDES.
Trata-se, como eu disse, de uma experiência
nova. E é por ter tomado essa decisão que parabenizo o Governo. Vamos acompanhar toda a implementação. Eu, que desde o início fui coordenador do trabalho em favor do fundo de desenvolvimento com
recursos provenientes da Vale em favor de oito Estados, c~ntenas de.n:!l:Jnicípios, vou verificar realmente
se a postura do BNDES é aquela preconizada pelo
Governo. Acredito que seja. Vamos aguardar para
ver.
Na próxima semana teremos um encontro, no
meu Estado, em que o Presidente do Banco e o Direter Paulo Hartung·estarão discutindo com o Governo do Estado a prioridade dos projetas. Nessa mesma direção, teremos Minas, Espírito Santo, Tocantins, enfim, Estados onde a Vale desenvolve projetas
importantes. Essa é uma notícia positiva, alvissareira, que demonstra que o Governo Federal está cumprindo o que prometeu em relação a esse fundo.
Eu levantaria rapidamente outro aspecto, para
concluir meu pronunciamento: é relativo ao projeto
Jari. Já muitas vezes reconheceu-se que esse famoso empreendimento de Ludwig, hoje em mãos de
empresas nacionais, passa por dificuldades gravíssimas, uma vez que ocorreu um incêndio que inviabilizou a sua fase produtiva voltada à produção de celulose. O projeto envolve uma área de plantio signifiCativa na Amazônia e gera sete mH e quinhentos empregos diretos e indiretos. Portanto, trata-se de um
projeto importantíssimo que está parado em função
desse problema ocorrido recentemente.
O Presidente do BNDES assumiu o compromisso de ir segunda-feira ao meu Estado para discutir uma solução no sentido de que o Jari retome as
suas atividades não só com recursos para restaurar
a própria fábrica, mas com recursos adicionais para
viabilizar o funcionamento económico desse grande
empreendimento.
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Estima-se que serão necessários recursos da
ordem de US$30 a 40 milhões. O próprio BNDES
garante que vai resolver o problema. Isso signifiCa a
realização de um empreendimento importante, gerador de quase oito mil empregos numa região tão carente como a Amazônia.
Parabenizo o Presidente do BNDES por essa
decisão, mas evidentemente vou voltar a esta tnbuna após o encontro, no meu Estado, do Presidente
do BNDES com o Governador Almir Gabriel, com as
lideranças do Município do Almerim, onde o Projeto
Jari está instalado. As decisões ali tomadas deverão
ser informadas, neste plenário. Pretendo poder trazer ao conhecimento da Casa que a decisão do
BNDES não passou só de um discurso; ao contrário,
tomou-se açao decisiva em favor do desenvolvimento econômico e social daquela região.
Portanto, para finalizar, quero dizer que a nova
diretoria do BNDES, voltada à área social, à área de
reforma agrária e, sobretudo, à área regional, é uma
esperança renovada em favor de programas e projetes para regiões carentes, como a Amazônia, o Norte e o Nordeste.
Voltarei aqui para trazer informações adicionais
da viabilização desses projetes, que foram tema do
meu pronunciamento de hoje.
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, o Sr. Geraldo Melo, 1" VJCe-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1"
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA {PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cada dois
anos, o Naval War College- a Escola de Guerra Naval dos El3tados Unidos - realiza um Simpósio Internacional de Estudos Estratégicos voltados para a
América do Sul. Em 1995, foi realizada a Conference
on Confidence Building Measures in South Ameríca
- Conferência para as Medidas de Construção de
Confiança na América do Sul.
Neste ano de 1997, no mesmo local, a cidade
de Newport, no Estado de Rhodes lsland, no histórico prédio do Naval War College, em uma sala de
conferências dominada pelo imponente retrato do Almirante AHred Mahan, fundador do Naval War College e grande formulador do pensamento estratégico
naval dos Estados Unidos, na verdade o pai da Mari-
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nha Americana, realizou-se o South Atlantic Symposium - Simpósio do Atlântico Sul, subdenominado
Possibilidades: da Paz à Cooperação (Possibilities:
from Peace to Cooperation).
Foram convidados conferencistas da área diplomática, da área militar e técnicos e especialistas
em assuntos estratégicos representando todos os
países do Men::osul, isto é, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, incluindo o Chile .e, o. convidado especial- talvez a grande novidade desse encontro-,
a África do SuL Representantes do Reino Unido foram convidados como observadores. O encontro foi
assistido, como o é costumeiramente, por inúmeros
professores da Escola de Guerra Naval dos Estados
Unidos.
Falaram pelo Brasil o Almirante José Maria
Amara! Oliveira, Diretor do Instituto Brasileiro para
Assuntos Estratégicos; o Professor Renée Armand
Dreyfus, da cadeira de Ciência Política da Universidade Federal Auminense; o Conselheiro Paulo Cordeiro, Diretor do Centro de Estudos do Ministério de
Assuntos Estratégicos do Brasil; o Ministro Antonino
Gonçalves, da Embaixada do Brasil em Washington.
E este Senador, que lá foi como único representante
da área Parlamentar em todo o Simpósio.
Convidado para a Conferência de 1995, procurei, naquela ocasião, mais do que expressar um ponto-de-vista estritamente pessoal, revelar com maior
clareza e fidelidade possível aquilo que entendia ser
o pensamento dominante no Congresso Nacional
sobre questões de integração, segurança, estratégia
e geopolítica no hemisfério sul. Honrado novamente
com o convite para o Simpósio de 1997, não me
afastei desse critério e desse enfoque, Sr. Presidente.
Apesar de ser uma preocupação antiga da Marinha brasileira e do ltamaraty, o Atlântico Sul como
espaço geopolítico e geoeconômico é um processo
que se encontra ainda em um estágio muito inicial.
Há realmente pouca construção política em tomo
desta questão.
Reconheço também que aqui no Congresso
Nacional, genericamente falando, pouco se debate
sobre questões estratégicas envolvendo a geopolítica e a geoeconomia do Atlântico SuL
O seminário trouxe à evidência que há um ator
novo nesse cenário estratégico, que aliás é um ator
exuberante, forte, politicamente expressivo e economicamente poderoso, que é a África do Sul. Diplomatas, militares e políticos podem impulsionar e regular as relações intra-sudatlântícas, mas é a chamada trade creation, isto é, a criação de comércio

através de agentes econômicos privados que hoje
,nove as relações entre os países. E a África do Sul,
sem o apartheid, é, sem dúvida, um fato novo e extremamente importante. Um fato novo e exuberante,
como um verdadeiro sol econômico que surge no
cone Sul da África.
Há uma atração magnética entre o cone sul da
América Latina e o cone sul da África. Uma complementaridade estratégica que pode encontrar, nesse
espaço geoeconômico, novas perguntas e novas
respostas, que aliás podem ir muito além das cinco
questões mundiais que hoje são mais citadas nas
agendas oficiais para um quadro pós-guerra fria: a) a
delinqúência internacional, via tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; b) a preservação ambiental; c)
as garantias democráticas e o combate ao terrorismo; d) a manutenção da paz; e) o respeito aos direitos humanos, aos direitos individuais do cidadão.
Esses temas - que a meu ver são estreitos,
porque são aqueles que constam
das agendas oficiais dos países - podem ser perfeitamente
enfrentados, mas há outras questões que me parecem importante ser levantadas.

apenas

Sobretudo, porém, é absolutamente importante
ressaltar a convergência de interesses econômicos,
no âmbito das relações de comércio regional, entre o
Mercosul de um lado e o Sadec - South African Development Community -, que é a Comunidade para o
DesenvoMmento do Sul da África e reúne 12 países
da África austral, entre eles Angola, Malawi, Zimbabwe, Swazilândia e a própria África do Sul.
Com o fim do apartheid, o mundo passou a
olhar com outros olhos para essa parte do globo. Há
novas expectativas e novas percepções do Muro
papel estratégico das nações-líderes desses dois
blocos regionais, sobretudo África do Sul, Brasil e
Argentina De um lado do Atlântico, minérios; do outro, alimentos. Até as reformas democratizantes implantadas na África do Sul pelo ex-Primeiro Ministro
De Kleri< e a ascensão de Mandela ao Govemo,
essa região, especifJCamente esse país, tinha problemas de relacionamento externo. O Atlântico era
visto como uma imensa muralha de água a separar
as duas plataformas continentais da África e da
América Latina, assegurando também, por outro
lado, por essa divisão e por essa separação, uma
certa sensação de tranqúilidade militar.
Hoje a percepção é o contrário: o Atlântico não
separa essas áreas, os dois Cones Sul da África. e
da América Latina, mas o Atlântico une. E essa
constatação provoca novas cogitações geopolíticas.

De um lado do Atlântico, uma zona econômica
voHada para a produção de minérios. De outro, uma
área com grande capacidade de produzir alimentos,
que é o Cone Sul da América Latina.
É bom lembrar que 75% do ouro produzido no
mundo provém do sul da África. Nesta área, que
pode ser compreendida como a zona estratégica do
Atlântico Sul, há 701 plataformas marítimas de petróleo, 40% do petróleo do mundo inteiro circulam
por essa região, e é essa região que produz 17% do
carvão do planeta e conta com 23% dos recursos hídricos do mundo inteiro. Há 150 milhões de habitantes nas jovens nações africanas que compõem o
cone sul da África e há 200 milhões de almas no
cone sul da América Latina.
Cerca de três mB navios por ano cruzam a rota
atlântica, transportando matérias-primas. Países
como o Brasil e a Argentina usam a via marítima inclusive para transporte interno de mercadoria, uma
vez que suas vias férreas são muito deficientes.
Portanto, Brasil e Argentina valem-se dessa
rota atlântica, dessas rotas marítimas inclusive para
o abastecimento interno, de norte a sul ou de sul a
norte.
Como o Canal do Panamá é limitado a navios
de 11 a 12 metros de calado, a frente atlântica de
comunicação das nações do Norte com os oceanos
fndico e Pacifico ainda se dá pelo Cone Sul. Assim,
a região atlântica e o COne Sul ainda são rota marítima fundamental para os países do Hemisfério Norte
- os chamados países industrializados e desenvoMdos, Sr. Presidente.
A estabilidade política, no entanto, não é definitiva A maioria dos países que compõem a África
austral tem menos de 50 anos de vida como país independente. Dos 12 países da Sadec, South African
Development Community, a Comunidade de DesenvoMmento do Sul da África, até há bem pouco tempo 11 estavam fora da democracia. Há poucos anos
não eram sequer regimes democráticos. Onze dos
12 países; embora hoje somente a Swazilândia seja
urna ditadura. Há desigualdades fantásticas no interior da Sadec, que representa S,SO/o do PIB mundial,
se incluída a África do Sul. Excluída a África do Sul,
essa participação é de apenas 1,3%. Portanto, é lamentável dizer que os países mais pobres do mundo
estão nessa região.
Para o Brasil, há· implicações políticas e considerações preliminares que não podem ser esquecidas em um processo de aproximação com o Cone
Sul da África. A primeira dessas cogitações e dessas
considerações está no fato de que o Brasil tem for-
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tes vínculos com a África portuguesa e nossa diplomacia investiu por mais de 30 anos nos países considerados mais pobres. Em outras palavras: em
nome de uma rápida integração com a África do Sul
não podemos, tanto política quanto economicamente, isolar a África subsaárica, que sempre foi privilegiada nas relações intercontinenta'<; e nas relações
diplomáticas do Brasil.
Quero lembrar aqui que nós, deputados de
oposição ao regime militar- eu era Deputado FederaJ e fiz um pronunciamento a esse respeito na época - aplaudimos o fato de que o Governo brasileiro
era o primeiro a reconhecer Angola como país independente nos anos 70.
Esta mudança, fundamental para todos nós,
não deixa de ser agora algo que traz perplexidade,
traz indagações, traz perguntas, mas, ao mesmo
tempo, exige decisões. A África do Sul, que produz
minérios, tem uma enorme intercomplementaridade
com a região que produz alimentos que é o Cone
Sul da América Latina. Há um chamamento quase
que magnético para essa integração, para essa criação e intensificação de comércio. E a indagação é:
em nome desta integração econômica vamos abandonar o privilegiamento político e diplomático que
sempre demos à chamada África portuguesa e subsaárica? Esta é uma pergunta de caráter político, de
noção estratégica, mas que, sobretudo, não só os diplomatas brasileiros devem responder; os políticos,
os representantes da população também devem ter
uma resposta para ela.
É sabido que a necessidade da geração de comércio, principalmente no plano internacional, corre
com a rapidez da lebre e muitas vezes passa por
cima de lentas avaliações e demoradas soluções
que tanto os políticos quanto os diplomatas costumam tomar.
E é preciso reconhecer também que a institucionalização e a expansão de transações econômicas podem levar a que outras instituições venham a
ser respeitadas e usadas como in~trumen~_dejot~.
ração para a paz. Isto é, o avanço do mercado não é
algo negativo e não deve ser visto como algo condenável.
Ademais, é preciso ressaltar a importância do
Mercosul e de um dos seus mais notáveis subprodutos políticos: a garantia da estabilidade democrática.
Palses em vias de integração econômica predsam
da democracia como um valor imprescindível, porque governos ditatoriais são avessos à integração. E
a integração, por sua vez, impede que os pafses-

membros caiam em ditaduras. Como uma verdadei-.
ra apólice de seguro democrática.
Exemplo significativo se deu por ocasião da
ameaça de golpe por que passou recentemente o
Governo de Alceu Wasmosy no Paraguai. A pronta
manifestação dos governos da Argentina, do Uruguai e do Brasil fez os golpistas reconhecerem que
sua ação não prosperaria e não encontraria respaldo
no plano internacional. E o golpe recuou.
Sadec e Mercosul não lograriam, mesmo que
tentassem, qualquer avanço na década de 70. A
predominância dos regimes militares, a ditadura do
apartheid, a desconfiança entre os dois blocos e a
inconformidade internacional poriam por terra qualquer iniciativa. A cuttura política setentista era basicamente avessa aos processos integrativos, simplesmente porque ditaduras não se integram; só se
integram as democracias. De outra parte, a equação
Cone Sul da África mais Cone Sul da América seria
entendida como um acordo •contra• - contra aiguém, contra quem quer que seja-, o que significaria, em termos mais explícitos, um acoJdo CQOtra os
mais importantes centros de gravitação da economia
ocidental.
Nos anos 90, porém, com o fim da Guerra Fria,
com a extirpação dos regimes autoritários, com a
formação dos blocos econõmicos, com a tendência
inevitável à globalização dos mercados, criaram-se
as condições para que um acordo dessa natureza
fosse percebido como um acordo Cone Sul mais
Cone Sul "pró", isto é, a favor de alguma coisa, a favor da incrementação do comércio, a favor da segurança coletiva, em defesa dos interesses dos cidadãos negros tanto da África do Sul quanto da América
Latina, a favor das garantias e, sobretudo, a favor da
estabilidade democrática de toda a zona estratégica
do Atlântico Sul.
Há parâmetros comuns que hoje aproximam as
políticas internas, a serem implementados nos próximos anos. Tanto isso vale para os países da Sadec
quanto vale para 0 Mercosul, porque todos eles pre_ -cisam: primeiro, ampliar os investimentos externos;
segundo, expandir e diversifiCar as suas exportações; terceiro, realizar uma reforma patrimonial do Estado mediante a privatização de suas empresas e,
quarto, manter rigorosamente a estabilidade monetária Isso é o que estão fazendo os quatro países da
América do Sul, mais o Chile, e os 12 países da Sadec, a South African Oevelopment Comrnunity. Essas exigências, na verdade, são internas, não são
__ .f3J<temas, não vêm de fora para dentro. Mas sem o
seu atendimento, as metas externas ficam inteira-
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mente comprometidas, porque se quebram os laços
da integração regional. Um país que não tem estabilidade monetária dificilmente se integra, ou dif~eilmente encontra paridade de tratamento com seus
companheiros de integração.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos dois cones geográficos, com três línguas: espanhol, português e inglês. Temos ainda, é verdade,
um profundo desconhecimento recíproco das nossas
histórias e das nossas cuHuras, diferenciadas por séculos de separação geográfica e incomunicabilidade
política. Somos países caracterizados por grandes
diferenças sociais internas, o que equivale a <fiZer
que temos processos económicos internos que registram imensas áreas de pobreza e outras de grande concentração de riqueza - esse exemplo vale
para a África do Sul e para o Brasil.
Das 20 mil maiores empresas do mundo, capazes de produzir matrizes de conhecimento científiCO,
nenhuma está localizada na região que envolve a
Sadec e o Me~osul. Principalmente· no que se refere
às tecnologias de violência (produção de armas) e
às tecnologias de persuasão (telecomunicações, televisão a cabo, telefonia celular, satélites, etc.), isso
é especialmente verdadeiro. Note-se que Brasil e Argentina já assinaram compromisso de abrir mão da
pesquisa nuclear com fins bélicos e militares. Mas
essas variáveis não podem ser excluídas das considerações que emolduram qualquer perspectiva de
integração no Atlântico Sul.
Por isso, é importante dizer: segurança no
Atlântico Sul não é necessariamente defesa militar.
Quando falamos em segurança, temos de ter a exata definição e abrangência do termo. É preciso distinguir claramente o conceito de "defesa" do de "segurança" no hemisfério. Segurança é mais do que
defesa; segurança é um conceito que pressupõe,
antes de tudo, desenvolvimento. Isso não signifiCa.
que o conceito não possa ser abordado em diversos
níveis de realidade.
Mas a pergunta que tem que ser feita é: qual é
a realidade do Atlântico Sul? Note-se que o Brasil é
um País que não representa ameaça para os seus
vizinhos, nem mesmo para aqueles que estão do outro lado do Atlântico. O Brasil é um País que expressa, em suas relações internacionais, uma visão pacifista e executa uma ação abrangentemente estabilizadora. Temos 10 vizinhos terrestres e mantemos
interfaces geopoli!icas no âmbito do Atlântico Sul
com 24 países. Não há registro, nas últimas décadas, senão de um comportamento amistoso e cooperativo do Brasil em toda essa complexa frente in-
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temacional de relacionamento diplomático e econõmico. Nós, Brasil, contribuímos para fazer da América do Sul a região menos armada do mundo. A
América do Sul é a parte do planeta que registra o
menor índice de conflitos, e isso corresponde ao fato
de que, não por mera coincidência, essa é a parte
do mundo que tem o menor orçamento militar. Não
há no planeta nenhuma região cujos países tenham
um orçamento militar tão reduzido, como o tem os
países do Cone Sul da América. Graças a isso, a região chamada América do Sul, em todo o Século
XX, apresentou o menor número de mortos ou de teridos em ações militares ou operações de guerra em
todo o globo terrestre.
Considerando isso, não há por que pensarmos
nos termos geopolíticos ainda datados de 1914, aotes da Primeira Guerra Mundial, como se o mundo
~tivesse às vésperas do conflito daquela primeira
guerra Quando os bolivianos trocam seus aviões
por aviões mais desenvolvidos, não significa que
querem fazer a guerra, querem apenas atualizar os
seus equipamentos militares, fazer um up to date no
seu arsenal militar.
Há alguns anos, isso seria impossível dizer.
Mas, hoje, o Brasil precisa que a Argentina tenha
uma Marinha forte, porque sabe que isso ajuda a garantir a segurança do Atlântico.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Peço permissão para interromper V. Ex'!. Para permitir que V. Exª conclua o seu importante pronunciamento, prorrogo a Hora do Expediente por mais 15
minutos, já que há três oradores inscritos para fazer
uma comunicação inadiável.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Agradeço a V. Exª.

Hoje, a África do Sul pode dar respostas positivas a um chamado de cooperação internacional. Se
considerarmos que integração económica e cooperação militar são questões que devem andar juntas,
pode-se dizer que a África do Sul estaria preparada
tanto para uma quanto para a outra Pode-se dizer
que questões relativas às Malvinas, à pesca marítima, ao transporte de minérios por via marítima, à
venda de armas para uso civil, tudo isso interessa à
África do Sul no seu relacionamento com os Países
do Cone Sul da América, a tal ponto que esse País
não hesitaria em buscar acordos com o Chile, com o
Brasil, com a Argentina e com o Uruguai.
É importante deixar bem claro, porém, que as
questões de cooperação para a segurança não têm
nem podem ter um viés exclusivamente militar. As
respostas militares são insuficientes para uma série
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de questões emergentes· que exigem um tratamento
interdisciplinar.
._
O tráfico de drogas, por exemplo, não é uma
questão para os exércitos em operações militares,
embora o seu concurso não possa, nem deva ser
desprezado. Um conceito básico de estratégia nos
ensina que o instrumento a ser usado deve ser apropriado à natureza do conflito. Assim, quando a literatura de segurança do Pentágono fala em "ameaças
novas•, devemos sempre lembrar que conflitos de
diferente natureza exigem vias e soluções distintas.
Conflitos financeiros exigem participação dos Bancos Centrais. Não devemos, pois, inventar "novas
ameaças". Não devemos, sobretudo, militarizar o enfrentamento às novas ameaças. SoiuçõeS políticas
para conflitos políticos. •
As Forças Armadas, nesses tempos de construção de blocos regionais, devem agir dentro deste
contexto e desse conceito abrangente de segurança.
O velho lema si vix pacem para bellum, ou
seja, "se queres a paz, prepara-te para a guerra",
deve ser substituído por "se queres a paz, preparate para cooperar".
Por isso, entendemos também que seria um
erro supor que bastaria constatar que não existem
novas ameaças e desistir de tudo. Nossa visão é a
de que os dois Cones do extremo austral do Atlântico têm muito em comum e devem-se reunir permanentemente, para ver o que podem fazer para melhorar um ao outro.
Achamos que esse caminho de aproximação
deve ser encarado como alguma coisa extremamente importante para o futuro estratégico da região.
Talvez tenha realmente chegado a hora de dar os
passos que nos permitam enxergar o mundo a partir
do ponto de vista de nossos interesses comuns. Poderemos com isso firmar, quem sabe, nesse futuro
próximo,. uma identidade do Atlântico Sul. Quem somos, o que somos e que papel queremos ter no processo de globalização.
Era essa a minha manifestação, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância de V. EJcl!.

Durante o discurso do Sr. José Foga-

ça, o Sr. Ronaldo Cunha Uma, fl! Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- No tempo de prorrogação do período destinado ao
Expediente, concedo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy, para uma comunicação inadiáveL
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O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCO/PT-SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminho para conhecimento do Plenário, na forma do art.
150 do Regimento Interno do Senado Federal, o relatório e as conclusões da Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais, conforme Requerimento n2 111/01, de 1996.
Na oportunidade, renovo a V. EJcl! protesto de
estima e consideração.
Sr. Presidente, sinto-me na responsabilidade
de encaminhar o relatório, também assinado pelo Sr.
Relator, Senador Roberto Requião, pelo Relator Adjunto, Senador Vilson Kleinübing em função dos fatos ocorridos na reunião de ontem à noite, urna vez
que, a certa aHura, o Senador Geraldo Melo, Presidente em exercício, colocou em votação o procedimento qtle deveria ·ter a Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Considero essa atitude do Presidente em exercício, Senador Geraldo Melo, muito democrática
Pela manhã, o Sr. Presidente havia colocado
em discussão como deveria proceder a CPI no que
diz respeito à apreciaÇão do relatório e dos votos em
separado. Na reunião da noite, S. Ex", embora reconhecendo que já houvesse tratado do assu~to na
parte da manhã, conforme suas palavras, "por uma
atitude liberal da Presidência", resolveu colocar novamente o assunto em discussão e em votação. Foram apresentados argumentos favoráveis e contrários, inclusive pelo Presidente e pelo Sr. Relator. O
resuHado foi 6 a 5 em favor da interpretação dada ao
Regimento pelo Senador Roberto Requiáo.
O Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, disse:
"Estando ausente o Senador Esperidião Amin, proclamo o seguinte resuHado:
seis votos foram dados em apoio à posição
do Relator; cinco votos em apoio à posição
da Presidência Dessa forma, prevalecerá
na Comissão a conduta defendida pelo Senador Roberto Requião.
Os votos em separado serão recebidos. Entretanto, entende a Presidência que,
já que os votos em separado, mesmo que
tenham a maioria da Comissão, não têm
mais o poder de modificar coisa alguma no
relatório, não há a menor necessidade de se
votar.
Por outrg fado, .. •
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Há uma certa interrupção, mas após
prosseguiu:
• •••a Presidência considera-se desautorizada pela Comissão. E do mesmo jeito em
que o Relator Roberto Requião pôde ameaçar a Comissão de se retirar, de ir para a
Justiça ou o que seja, não tenho condições
de presidir os trabalhos, desautorizado pela
Comissão.•
Em seguida, S. Exª solicitou ao Senador mais
velho presente, Senador Romeu Tuma, que assumisse a Presidência dos trabalhos. Pouco depois,
houve um debate a respeito do que se havia sucedido, mas, em função do desenvolvimento dos trabalhos, o então Presidente em exercício, Senador Romeu Tuma, a certa altura disse:
"Senador José Agripino, peço licença,
eu me retiro da Presidência e desejo solidarizar-me também com o Senador Geraldo
Melo, porque acho que S. Exª tem conduzido a Presidência com elegância e com respeito".
Então, S. Exª se ausentou da Presidência.
Sr. Presidente, trata-se de uma situação inusitada. Imagine V. Exª se, em algum momento, presidindo a sessão, como o fez diversas vezes, passasse a Presidência a outro, como para o vice-Presidente Senador Geraldo Melo ou outro, e essa pessoa
resolvesse retirar-se sem antes encerrar os trabalhos. Nessa situação, senti-me no dever, percebendo que continuava a reunião sem o encerramento,
de assumir a Presidência Notei que, entre os presentes, pelo menos parecia, eu seria o mais velho.
Assim, o Senador Roberto Requião, que poderia até
ter assumido a Presidência dos trabalhos, mas preferiu, como Relator, não fazê-lo, disse-me:
"Senador Eduardo Suplicy, V. Exª assumiu a Presidência, o que é natural e legítimo. FIZemos uma votação de seis a cinco, e
a minoria está exercendo o sagrado direito
de protestar. Mas requeiro a V. Ex" que dê
por encerrada a Comissão, anexando as
propostas que foram trazidas à Mesa como
votos em separado".
Assim, de acordo com os arts. 136, 132 e 133,

explicitei qüe considerava anexados ãõ reiatório os
votos em separado que foram apresentados na reunião. Concluídos os trabalhos da CPI sobre os Títulos Públicos, dei por encerrada a reunião.
Sr. Presidente, encaminho a V. Ex" o relatório
assinado pelo Senador Roberto Requião, pelo Sena-
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dor Vilson Kleinübing e por mim próprio, por ter en·•
cerrado os trabalhos naquela qualidade.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Mesa considera que os trabalhos não foram encerrados na medida em que recebeu um ofício do
Presidente em exercício da Comissão dizendo que a
Comissão continua os seus trabalhos.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, l
apenas para complementar o esclarecimento da
Casa a respeito do assunto. A narrativa que acaba
de ser feita pelo Senador Eduardo Suplicy é fiel na
medida em que se baseou na repetição das notas
taquigráf~cas da reunião.
Há apenas um ponto que preciso assinalar a V.
Ex" e pedir à Casa. Comuniquei, quando se estava
praticando a votação de uma determinada decisão e
sendo posta em prática, e como aquilo contrariava
uma decisão da Presidência, que não tinha condições de continuar presidindo os trabalhos. Desci da
Presidência e, como já sou o V~ce-Presidente, a Comissão não tendo um Vice-Presidente, passei-a ao
Senador mais velho presente, Senador Romeu
Tuma Mas, ao fazer isso, não renunciei à Presidência da CPI, da mesma forma que V. Ex", quando
desceu da Presidência e passou metade de uma
sessão participando dos debates, no exercício da
sua condição de Senador, não renunciou à Presidência do Senado Federal. Estranhei, portanto, que
o Senador Eduardo Suplicy se tenha apressado em
considerar encerradas as atividades da Comissão,
qua,ndo seria muito natural que S. Ex" tivesse encerrado a reunião que estava presidindo.
Sr. Presidente, por outro lado, o art. 150 do Regimento Interno do Senado Federal determina com
toda clareza que, concluídos os trabalhos da Comissão, esta tem o dever de entregar à Mesa do Senado, para dar conhecimento ao Plenário, o seu relatório e conclusões. O relatório do Senador Roberto
Requião, que já foi votado e aprovado pela CP!, com
ressalvas dos votos em separado, não contém o tópioo"conciusões";queprecisaserproduzido;
Em virtude disso, comuniquei a V. Ex", mediante o ofício a que acaba de se referir e que foi lido na
abertura do expediente desta sessão, que, primeiro,
deferira requerimento de seis Senadores, numa Comissão de treze Senadores. Considerando que eu

aceitei, são sete Senadores em favor da realização
de uma reunião hoje. Marquei a reunião para após a
Ordem do Dia de hoje e comuniquei a V. EJci! que o
relatório final e conclusões serão entregues quando
as conclusões estiverem prontas.
Portanto, peço a V. E)(-! que considere as informações do Senador Eduardo Supficy importantes
para ampliar o conhecimento de toda a Casa a respeito do que ocorreu, mas peço que a Mesa abstenha-se de receber como concluídos os trabalhos da
CPI, porque esses ainda têm que prosseguir.
Eram esses os esclarecimentos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Existem dois oradores inscritos, mas já estamos evidentemente na hora da Ordem do Dia. Daí
por que, após a Ordem do Dia, esses dois oradores
terão preferência, sendo a Senadora Benedita da
Silva e o Senador Roberto Requião.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
tendo sido citado, peço o direito de usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- V. Ex" já tratou desse assunto e não houve nenhuma citação, a não ser para corroborar a féitura
que V. Ex" fez. Conseqüentemente, não há motivo
para V. Exª falar nesta oportunidade. Mas V. Ex" falará em outra oportunidade, com muito prazer para a
Presidência e para o Plenário.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Estou inscrito e
falarei mais tarde.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

-ltem1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 54, DE 1995
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 54, de 1995,
de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima
e outros senhores Senadores, que dá nova
redação ao § 2" do art. 102 da Constituição
Federal (efeito vinculante), tendo
Pareceres:
- sob n2 3, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jefferson Péres, favorável com
emenda substitutiva n2 1-GCJ, que apresenta, com votos contrários dos Senadores Pedro Simon e Lauro Campos e, em separado,
do Senador José Eduardo Outra; e

- proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Jefferson Péres, contrário às Emendas n% 2, 3, 5 a 7Pien, e favorável parcialmente à Emenda n 2
__ 4-E'Ien, nos termos da Emenda n2 8-Pien
(substitutivo) que apresenta.
Passa-se à votação.
Sobre a mesa, requerimento de preferência
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício.
Após a leitura, que não impede se tome conhecimento do requerimento, e antes de sua votação,
vamos fazer o encaminhamento de votação da proposta, quando cada Senador poderá usar da palavra
por 5 minutos. Se os Senadores quiserem se inscrever, basta que façam um sinal de suas bancadas perante a Mesa. (Pausa)
Senador José Serra, V. Exª vai encaminhar a
votação?
O SR. JOSÉ SERRA - Só o requerimento de
destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRI:$11)ENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Só o requerimento. Após o encerramento, portanto?
O SR. JOSÉ SERRA - Após o encerramento da
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Após a votação, no caso.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 526, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311,
item 4, do Regimento Interno, requeiro preferência
para votação do Substitutivo à Proposta de Emenda
à Constituição n2 54195 (Emenda n2 8-PLEN).
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento de preferência para a
Emenda n2 8, oferecida pelo Relator como conclusão de seu parecer de plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento de destaque que será
lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 527, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro destaque para votação em separado,
nos termos do art. 312, b, do Regimento Interno, da
emenda n• 2, de § 4º da emenda n• 3 (e da emenda
n• 6), acrescidas de expressões das emendas 3, 4, 5
e a, nos termos da seguinte redação:
•Art. 102.•.••••••...••...••....••.. ··-·················

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

§ 2!! Terão eficácia contra todos e efei·
to vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios, as decisões
profe_!idas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo, e as definitivas
de mérito, se o Supremo Tribunal Federal
assim o declarar, pelo voto de dois terços de
seus membros.
§ 3!! Suscitada, em processo, questão
relevante sobre a constitucionalidade de lei
ou ato normativo federal, estadual do Distrito
Federal ou municipal, incluídos ou anteriores
à Constituição, em caso de controvérsia entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal, a
requerimento dos órgãos ou entes referidos
no art. 1 03, poderá processar o incidente e
determinar a suspensão do processo, a fim
de proferir decisão com efeito vinculante exclusivamente sobre a matéria constitucional.
.
§ 42 A aprovação, alteração ou cancelamento da decisão com efeito vinculante
poderá ocorrer de ofício ou por proposta de
qualquer tribunal competente na matéria, do
Ministério Público da União ou dos Estados,
Distrito Federal, Municípios e do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil."
A fim de ser inserido no texto da Emenda n• a
oferecido pelo Relator à PEC n• 54, de 1995.
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997- José

Serra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como o Plenário ouviu, destaque para votação em
separado dos seguintes dispositivos:
- dos §§ 2" e 32 da Emenda n2 2-Pien, retiradas
as seguintes expressões: ·e de inconstitucionalidade",
"determinado", •relevante•, •grave· e •caput do";
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- da expressão: •que terão por objeto a vaiidade, a interpretação e a eficácia de normas", constante do § 32 da Emenda n• 3-Pien; bem como do seu §
4 2 , retirada a expressão "de que trata o § 2" deste
artigo•;
- a fim de que sejam inseridos no texto da
Emenda n2 a-Relator {substitutiva), na forma do seguinte texto consolidado:
.
• § 22 - As decisões definitivas de mérito profendas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias
de constitucionalidade e as Súmulas, em matéria
constitucional, aprovadas pelo voto de dois terços
dos seus membros, que tenham por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de norma, serão publicadas no Diário Oficial e terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 3º- Suscitada, em processo, questão relevante sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, do Distrito Federal, ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, em
caso de controvérsia entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública que acarrete insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal, a
requerimento dos órgãos ou entes referidos no art
1 03, poderá processar o incidente e determinar a
suspensão do processo, a fim de proferir decisão
com efeito vinculante exclusivamente sobre a matéria constitucional.
§ 4 2 - A aprovação, alteração ou cancelamento
da decisão com efeito vinculante poderá ocorrer de
ofício ou por proposta de qualquer tribunal competente na matéria, do Ministério Público da União ou
dos Estados, da União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil."
A Presidência esclarece que o texto da matéria
destacada encontra-se distnbuído nas bancadas dos
Srs. Senadores e Senadoras.
Em votação o requerimento de destaque que
acaba de ser lido.
As Sr!!s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria destacada será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação a Emenda n2 a-Relator (substitutivo),
ressalvado o destaque.
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A SR~ EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para encaminhar, tem a palavra a Senadora Emília
Fernandes.
A SR! EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.} - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, essa matéria suscita o
debate, a avaliação e a reflexão que, de certa forma,
também têm pautado muitas reuniões, depoimentos,
publicação de matérias na Imprensa Nacional, de
juristas, advogados, enfim, de pessoas que têm, por
um lado, buscado o debate e a possibilidade de uma
avaliação mais consistente sobre o Poder Judiciário
como um todo; outros também, na linha da provocação do assunto, têm tentado demonstrar a necessidade dessa matéria.
Confesso, Sr. Presidente, que, como leiga, porque não tenho o curso de Direito, tenho a vivência
do dia-a-dia dos tribunais, do Poder Judiciário, da
Ordem dos Advogados do Brasil, em vários Estados
brasileiros, que, sem dúvida, têm dado uma grande
contribuição para as grandes questões nacionais. E
buscando firmar uma posição a respeito deste assunto, que logicamente faz parte dessas entidades e
instituições, aprofundei e analisei o pensamento predominante.
Sabemos que a questão da súmula vinculante
é aquela exatamente que busca vincular toda a ação
posterior, teoricamente, sobre o mesmo assunto, à
decisão já consagrada em forma de sómtii<i, ~
sendo preciso, portanto, julgar as decisões. A favor
dessa posição, tem-se propagado muito a oportunidade, o caminho, para desafogar o acúmulo de ações existentes.
Por outro lado, há posições firmadas de juristas
altamente qualificados e instituições respeitáveis,
como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Juízes - inclusive do Estado do Rio Grande
do Sul -, a Associação do Ministério Público e a Associação dos Magistrados do Trabalho que manifestaram publicamente sua desconformidade a respeito
deste assunto. Por isso, convirjo com a posição manifestada por essas entidades por afirmarem que
cristaliza a avaliação de situações, atrasa a evolução
de processos de formulação e avanço das leis e,
sem dúvida, eles entendem que causa um prejuízo à
própria cidadania.
Juiz nenhum ou Tribunal qualquer, sob pena
de demissão via administrativa, pode dar à matéria
sumulada interpretação diversa. Com o que, o cidadão, ainda que tenha o direito individual Violado, não

não
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terá seu pleito sequer apreciado pelo Poder Judiciário.
Um outro posicionamento é o engessamento
da jurisprudência, porque, dessa forma, tolhe-se a
indispensável evolução da jurisprudência e cerceiase a renovação dos institutos jurídicos.
Sabidamente, as leis envelhecem, ou seja, os
fatos s~iais a que elas se referem se modificam,
evoluem; é a liberdade de interpretação que permite
aos institutos jurídicos acompanharem a evolução da
sociedade.
Por outro lado, não existem dois fatos iguais; é
a sua interpretação individuada, pois a adaptação
das leis a eles permite que cada julgamento seja
obra única e artesanal da Justiça.
Portanto, também temos o entendimento de
que o argumento da~ infração à autonomia dos poderes também tem que ser levado em consideração.
Cabe ao Poder Legislativo a edição de leis gerais e abstratas que se tomam concretas e eficazes
pela aplicação individuada a cada caso concreto.
Nem pode o Legislativo fazer leis para um caso (porque isso é julgar), nem pode o Judiciário fazer julgamentos gerais (porque isso é legislar).
Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, estamos
embasando a nossá posição contraria ao Projeto da
Súmula Vinculante em depoimentos gabaritados,
como os que obtivemos aqui, no Senado Federal,
quando da vinda do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Celso de Mello, a esta Casa, no dia 24 de
·junho, que afirmou:
"Tenho para mim que o juiz não pode
ser despojado de sua independência O Estado, sob pena de incidir em gesto autoritário, não pode pretender impor ao magistrado
o veto da censura intelectual que o impeça
de pensar, de refletir, de decidir com liberdade•.

E disse mais:
•A súmufa deve ser valorizada processualmente - como "fonte de conhecimento,
e não como fonte de produção do Direito•,
como instrumento de persuasão e não imposição estatal. •
Então, temos que ver se essa súmula vinculante realmente vai atingir os objetivos de quem está fazendo a defesa no sentido de desafogar.
Nos diz o Presidente do Tribunal que:
•A causa real do congestionamento da
•está na atuação processual compulsiva do Poder Público, que opõe resistência

~Justiça
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estatal injustificada a pretensões legítimas
dos cidadãos de h;a-fé".
A União e o INSS são responsáveis
por 60% do excesso de litigiosidade recursal
que imobiliza e inviabiliza o Supremo Tnbunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, baseamo-nos nessas declarações e também na afirmativa
do Dr. Evandro Uns e Silva, Ministro aposentado do
STF, que declarou, em matéria de sua autoria, divulgada pela imprensa:
"Súmulas, sim, mas não vinculantes• e
outras providências que dêem aos Ministros
do SupremQ Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores os meios de tomar possível
e viável o seu funcionamento normal, sem
sacrifício dos seus juízes•.
Sr. Presidente, Srfts e Srs. Senadores, diante
de tudo isso, deveríamos estar buscando outras alternativas para garantir a valorização do Poder Judiciário e, acima de tudo, o direito de os cidadãos brasileiros terem suas causas analisadas de acordo
com as características próprias do acontecido, porque o lugar, o momento, a época são variados. Nesses aspectos, pode-se verif.car a capacidade e a
criatividade dos nossos advogados e dos juízes, que
têm a sabedoria para encaminhar e direcionar suas
decisões. Deveríamos estar buscando - por que
não? - estimular mais a criação de um Juizado de
Pequenas Causas.
Sr. Presidente, concluo o meu pronunciamento,
chamando a atenção para o fato de que essa é uma
alternativa Por exemplo: o Rio Grande do Sul foi
precursor desse instrumento, e lá isso está dando
certo. Já temos um retomo positivo em relação a essas questões. Eles é que trabalham as causas mais
simples e, portanto, estão de certa forma democratizando a própria Justiça
Sr. Presidente, neste encaminhamento, eu
queria registrar que, com todo o embasamento, com
as discussões que tive oportunidade de travar, com
a análise de depoimentos e avaliações, não posso
votar favoravelmente a essa questão. É uma declaração que faço e um registro, pois entendo que deveríamos ter tido a oportunidade de aprofundar mais
um pouco o assunto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

m

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
-Com a palavra o Sr. Hugo Napole?.o, para encami•
·
nhar.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente,
Sr'ls e Srs. Senadores, eu gostaria, até por uma
questão de coerência, de valer-me de alguns apontamentos que constam dos Anais, da quinta-feira,
dia 30 de janeiro do corrente ano, quando eu, então,
discutindo a presente matéria, salientei que a Emenda à Constituição n2 54, de 1995, de autoria do eminente Senador Ronaldo Cunha Uma e outros Srs.
Senadores, visa dar um sentido uniforme à prestação jurisdicional no País, à medida :que as decisões
da mais Alta Corte de Justiça são de obediência
compulsória pelos aplicadores da lei no Poder Executivo e pelos demais órgãos da magistratura nacional, seja em grau singular ou tribunal, e estabelece
que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, após sumuladas, produzirão eficácia cohfiá todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
do Poder Executivo.
TIVe a oportunidade, Sr. Presidente, de apresentar emenda, vazada nos seguintes termos:

"§ 3º. As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a validade, a
interpretação e a eficácia de normas tnbutárias e previdenciárias, acerca das quais haja
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou
entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre
questão idêntica".

E acrescentava:

"§ 4<~. A aprovação, alteração ou cancelamento da decisão com efeito vinculante
de que trata o § 22 deste artigo poderá ocorrer de ofício ou por proposta de qualquer tribunal competente na matéria, pelo Ministério
Público da União ou dos Estados, pela
União, os Estados ou o Distrito Federal e
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil".
Procurava, portanto, Sr. Presidente, adotar o
efeito vinculante para as matérias de ordem tributária e previdenciáría.
Eu confessara que recebera solicitações, após
seqüências de conversações, da própria Ordem dos
Advogados do Brasil, certamente preocupada em
não deixar que o efeito vinculante tivesse urna ampli-
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tude que a Ordem consideraria desnecessária, em
função, exatamente, do cerceamento das atividactes
pror;ssionais dos senhores advogados.
Entretanto, depois, também tive oportunidade
de ler trecho de um artigo do eminente ex-Ministro e
Jurista Evandro Lins e Silva no Jornal do Brasil de
16 de setembro de 1996, intitulado •crime de Hermenêutica e Súmula Vinculante•, afinnando ele que
devemos pôr a imaginação para funcionar, ajudando
a debelar a crise do Poder Judiciário, para que este
possa atender às necessidades e aos reclamos da
sociedade.
Diz o Ministro Evandro Uns e Silva:
'Súmulas, sim, mas não vinculantes e
out!C!s providências que dêem ao Supremo
Tribunal Federal e aos Tribunais Superiores
os meios de tomar possível e viável o seu
funcionamento normal sem sacrifícios dos
seus juízes.•

O que há, na verdade, é o receio de que determinados tipos de decisões, mesmo da mais Alta
Corte de Justiça do País, pudessem, no caso, eventualmente, ser consideradas não apropriadas ou não
adequadas, conforme a situação.
Mas a discussão continuou, prosseguiu e verifiquei na Ordem do Dia de hoje que os Srs. Senadores, como o Senador José Serra, como o próprio Se-nador Ronaldo Cunha Uma, como o Senador José
lgnácio Ferreira, apresentaram outras emendas sobre as quais, eventualmente, irão discutir, todas elas
versando sobre o tema. Mas, quero dizer que na forma como se· encontram redigidas no parecer do eminente Relator, o Senador Jefferson Péres, S. ExB
opinou contrariamente às Emendas de nºs 2, 3, 5, 6
e 7 e aceitou a Emenda de n2 4, do Senador Ronaldo Cunha Wma, nos tennos do substitutivo que S.
Ex!! apresenta, para considerar que o § 2'2 fica redigido da seguinte maneira :
'Terão efiCácia contra todos e efeito
vinculante relativamente aos demais órgãos
do Poder Judiciário e ao Poder Executivo,
as decisões proferidas pelo Supremo Tnbunal Federal.
1 - Nas ações diretas de inconstitucionalidade;
2 - Nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato nonnativo; e
3 - As definitivas de mérito, se o Supremo Tribunal Federal assim o declarar por
voto de dois terços dos seus membros•.
Pelo que pude verificar, há uma espécie de um
consenso em tomo da emenda substitutiva apresen-

tada pelo Senador Jefferson P~res e tive a oportunidade de discutir, em plenário, com os Srs. Sénadores em tomo da matéria A não ser fazendo aquela
observação que fiz, que acho que para os efeitos
previdenciários e tributários a solução seria mais
adequada, pelas razões que já tive a oportunidade
de expor, mesmo assim, aceitarei e acatarei o pare-cer do eminente Senador Jefferson Péres.
Sr. Presidente, Srs. Senadores.e S~ Senadoras, por úHimo, gostaria de dizer que fui procurado
em plenário, há pouco;-pelo Senador José Serra que
apresentou requerimento, já lido pelo Sr. 12 Secretário, de votação em separado, de trechos de sua
emenda, sobretudo no que se refere a decisões que
possani ser tornadas em efeito vinculante, quando
suscitada em processo, ou seja, quando provocado
o Tribunal.
Quero reservar-me o direito de ouvir, quanto a
esse requerimento, o Relator Jefferson Péres e procurarei louvar-me em suas observações, se com
elas evidentemente concordar. Não tenho nada a
objetar, mas prefiro ouvir o Relator.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, para encaminhar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPTSE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na discussão de ontem tivemos a oportunidade de levantar alguns pontos rela,tivos a esse
projeto. Quero registrar que vou votar contra, mas a
matéria está liberada dentro do Bloco.
Insisto que se o principal motivo para se aprovaro efeito vinculante é o congestionamento da Justiça brasileira, particularmente do Supremo Tribunal
Federal, não vamos corrigir isso, porque insisto que
com a introdução do efeito vinculante, que é um instrumento existente na Constituição americana, surgirá fatalmente um outro instrumento lá utilizado da
distinção e que vai contnbuir também para o congestionamento da Justiça, porque será uma série de
processos que o Tribunal terá que se manifestar se
há ou não distinção.
Aproveito para fazer um contrário sobre a
emenda, que é apresentada agora. A meu ver, ela
piora o texto, concentrando mais poderes nas mãos
do Supremo Tribunal Federal e fazendo uma mistura. Em nossa mania de tentar fazer uma mistura das
experiências externas, vamos acabar piorando, porque estamos copiando o modelo americano em rela-
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çáo ao efeito vinculante e agora, na emenda, copiase uma parte do modelo alemão, que é apenas o
controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal
das questões de constitucionalidade. Se a emenda
aglutinativa for aprovada da forma como está, particulannente no § 32 , terminará o controle difuso de
constitucionalidade no Brasil. Os juízes de instâncias
inferiores, no decorrer do processo, não mais poderão emitir decisões sobre constitucionalidade.
Estamos querendo fazer uma mistura de modelos diferentes de forma apressada e atabalhoada,
e a emenda ficará pior que o soneto. Vamos votar
contra o substitutivo, representado pela Emenda n2
8, e contra essa emenda aglutinativa apresentada
pelo Senador José Serra. Vamos votar contra, reafirmando que a questão dentro do Bloco está liberada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José lgnácio Ferreira,
para encaminhar.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SM e Srs. Senadores, eu também tentei o
aperfeiçoamento desse projeto, mas não obtive êxito. O que se está fazendo aqui, Sr. Presidente, é
algo temerário, data venia dos que pensam em sentido contrário, porque, em função de um problema,
está-se tomando uma decisão sob a forma de emenda constitucional.
O objetivo da emenda, bem disse o seu autor,
Senador Ronaldo Cunha Urna, é o de enfrentar a sobrecarga dos serviços dos tribunais, é o de conter a
enxurrada de recursos que sobrecarregam os tribunais. Muito desses recursos são meramente protelatórios. O efeito vinculante propiciaria maior celeridade e eficiência na conclusão do processo. Parte-se
do princípio de que o atual sistema, que admite a independência de julgamento dos juízes de instâncias
inferiores, estaria esgotado, exigindo medida inovadora.
Sr. Presidente, apesar de corrermos o risco de
parecer tradicionalista demais, pensamos que uma
providência deve ser tomada com relação a isso,
mas não é precisamente essa. Devemos enfrentar a
sobrecarga dos tribunais em virtude da enxurrada de
processos, mas nem por isso temos, necessariamente, de fazer o estancamento desses processos
mediante a adoçâo da súmula vinculante.
Eu e o Senador Hugo Napoleão, em atendimento à sugestão do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, apresentamos emendas.
Eu propus duas emendas, e o eminente Senador
Hugo Napoleão concentrou numa só as duas suges-
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tões da Ordem dos Advogados do Brasil. Não obstante as referências elogiosas feitas pelo ilustre Relator, eminente Senador Jefferson Péres, que até
mostrou a necessidade da adoção daqueles textos,
essas duas sugestões não foram acolhidas no parecer.
Parece-nos, Sr. Presidente, que estamos caminhando para estancar uma hemorragia, produzindo
uma conseqüência extremamente danosa para a
própria estrutura do Judiciário, para a própria concepção e os próprios enraizamentos dele, que vêm
do continente europeu, onde se arrima a estrutura
do Poder Judiciário.
A liberdade do Poder Judiciário e a liberdade
dos juízes não é um direito dos juízes, Sr. Presidente. Quando Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, em várias oportunidades, lutei pela liberdade
dos juízes. Até mesmo cassado, lutei contra o regime autoritário, forcejando para que abríssemos o
País a partir da liberdade de julgamento dos juízes.
A liberdade de julgamento dos juízes e a liberdade
do Poder Judiciário são muito mais um direito da sociedade que do próprio juiz.
Sr. Presidente, estamos sentindo que se vai
perpetrar algo muito sério não apenas contra o Poder Judiciário, mas também contra a sociedade brasileira, que precisa da liberdade do juiz.
Não estamos aqui deixando de reconhecer o
problema grave que existe. Quando as súmulas, em
1963, concebidas pelo saudoso Ministro Vítor Nunes
Leal, vieram a lume, existia essa sobrecarga de processos no Judiciário, que foi contida. Daí para frente,
o Judiciário, de dois em dois ou de três em três meses, reunia-se para sumular suas decisões repetidas. Isso não está acontecendo hoje, Sr. Presidente.
Há três anos o Judiciário não edita suas súmulas.
. Vamos partir para uma solução que vai de encontro à independência dos juízes, que engessa o
Judiciário, que prejudica muito mais do que beneficia
a ordem jurídica e não atende aos altos objetivos
que pareciam inspirar essa proposta. Na Câmara
dos Deputados, o eminente Deputado Jairo Carneiro, Relator da reforma do Judiciário, está cogitando,
pelo que soube - inclusive isso foi dito aqui no Senado pelo eminente Ministro Celso de Mello -, punir c.
juiz que decida contra uma súmula vinculante. Isto
está no texto da proposta de reforma do judiciário:
punir o juiz com crime de responsabilidade, qu?"'t:lr
ele decidir contra a súmula vinculante. Afinal
que deveria, a rigor e de forma caricata, ser a
qüência necessária de uma súmula vincula·
cumprida. Se alguém decide contra uma n •"' co-
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gente, tem responsabilidade e, afinal, deveria ser j)Unido, mas não pode ser punido porque chocaria com
o princípio da autonomia e da independência do juiz
e do Judiciário.
O que fazer? Realmente, não sei. À medida
que seja aprovada a súmula vinculante, vai mudar a
situação do que hoje é meramente enunciativo, meramente persuasivo, sem força cogente e sem força
determinante sobre quem quer que seja. À medida
que se transforme isso em um instrumento de coerção para aqueles que vão decidir, Sr. Presidente, teremos de viver esse dilema. Não se pode, afinal,
pensar em não punir quem descumpre uma súmula
vinculante.
Sr. Presic;lente, estamos caminhando para produzir aqui, no Senado Federal, a pretexto de enfrentar o congestionamento do Judiciário, um problema
maior do que o que estamos tentando conjurar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero tão-somente
reafirmar a posição que assumi ontem, nesta Casa,
favorável ao projeto da súmula vinculante. Entretanto, limitando-a não só às questões previdenciárias e
tributárias, como também a essas questões, porque
são as que mais abarrotam os tribunais superiores
do País, principalmente o Supremo Tribunal Federal.
Por incrível que pareça, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, são os entes públicos, quando vencidos,
que mais recorrem às aHas cortes de Justiça do
País, as entidades públicas, os entes públicos é que
vão ao Supremo Tnbunal Federal, que hoje tem
mais de 35 mil processos. É preciso que se diga e a
Nação inteira tome conhecimento do quanto trabalham os ministros do Supremo Tribunal Federal no
Brasil.
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o eminente ex-Senador da República e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard de Souza
Pinto, afirma que somando todos os processos da
·;:;b aHa Corte de Justiça dos Estados Unidos, do
.:anadá, da Alemanha, da Itália, da Espanha, da ln)laterra, da Argentina e de Portugal, o número desgs processos é inferior aos que estão submetidos à
nsideração e julgamento do Supremo Tribunal Fec.l no País.
Quais são esses processos, Sr. Presidente,
~1's e Srs. Senadores? São os de interesse da ad-

ministração pública, são processos de interesse dos
entes públicos, são processos que dizem respeito às
questões previdenciárias, às questões tributárias. É
um absurdo, e eu não posso aceitar, porque isso feriria profundamente a independência daqueles que
decidem, a independência dos magistrados. Como
bem salientou o ilustre signatário desta emenda
constitucional, nosso colega Ronaldo Cunha Uma,
se nós submetêssemos os juízes de instãncia inferior à súmula vinculante, em julgamento de questões
penais, seria um absurdo! Como também o seria nos
casos de julgamento de questões de direito de família! Seria um absurdo!
No entanto, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, pretende-se desafogar por pragmatismo, por
necessidade imperiosa, desafogar porque não temos
outros meios. É claro que uma reforma do Poder Judiciário, tão imprescindível, não tem condições de
ser feita neste momento. Seria ideal uma reforma do
Judiciário, por exemplo, que aumentasse o número
de juízes, que estabelecesse em todas as unidades
da Federação o Juizado de Pequenas Causas, que
instrumentalizasse melhor o Poder Judiciário nesta
era da informática; e, nesse sentido, já estamos caminhando bastante.
Tudo isso é o desejável, porém, na impossibilidade de concretização, Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, penso que devemos atender, da melhor
maneira possível, aos reclamos da sociedade brasileira, que quer uma Justiça mais rápida, que quer
uma Justiça mais eficiente.
Por incrível que pareça, não são os mais necessitados que recorrem ao Supremo Tribunal Federal! Aí há uma grave injustiça contra os necessitados, contra os menos favorecidos da sorte. Estes
não dispõem de recursos para chegar à mais aHa
Corte de Justiça do País. Contudo, pelo menos na
primeira instãncia, que se lhes ofereça uma Justiça
mais rápida e mais eficiente!
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alertado por V. EJcil e tendo em consideração
que as minhas palavras representam apenas um
complemento daquilo que expus ontem perante o
Senado da República, quero declarar o meu voto favorável à emenda do nobre Senador Hugo Napoleão, Líder do Partido da Frente Llberal, que colocou
muito bem a questão sob dois aspectos: limitando as
questões previdenciárias e tributárias e fazendo com
que o Supremo Tribunal Federal não seja o único árbitro da. súmula vinculante; mas que ele possa ser
provocado pelos tribunais regionais, pelo Ministério
Público e pela Ordem dos Advogados, a fim de que,
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constantemente, aquela Suprema Corte possa estar
estudando e reavaliando as súmulas vinculantes.
Este, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
meu ponto de vista com relação a essa matéria que
julgo de transcendental importância para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Ronaldo Cunha Uma,
autor da emenda constitucional.
- O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, peço a atenção da
Casa para algumas observações que farei neste instante em que estamos votando a ampliação do efeito
vinculante no nosso Direito Constitucional. A diferença básica, ou a única diferença, entre a minha proposta e o substitutivo oferecido pelo Senador Jefferson Péres consiste apenas em interpretar se a expressão "Poder Executivo' abrange ou não "Administração Direta e lndireta, Estados e Municípios".
Na minha emenda, propus que terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Direta e lndireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal nas ações referidas na alínea 'a' do inciso I
deste artigo, ou seja, as ações declaratórias de
constitucionalidade e as diretas de inconstitucionalidade. E isso foi acatado pelo Relator, Senador Jefferson Péres. No mais, o Senador Jefferson Péres
acatou integralmente a minha proposta; apenas
substituiu 'Administração Pública Direta e lndireta•
por "Poder Executivo".
O eminente Senador José Serra propõe, na
tentativa de destacar o texto, que se restaure a redação constante da minha proposta Evidentemente,
concordo se assim concordar o eminente Relator,
até porque entendi que a redação oferecida pelo Senador Jefferson Péres atendia e atende plenamente.
A substituição da expressão 'Poder Executivo' por
'Administração Pública Direta e lndireta• não modifica substancialmente nada.
Por isso manifestei ontem, como o faço agora,
meu apoio à redação oferecida pelo Relator, Senador Jefferson Péres. Mas se S. Exª assim concordar.
Obviamente, se defendi a tese, também concordo.
E salientava ontem que, em relação à emenda
do Senador Hugo Napoleão, também manifestei a
minha aquiescência para limitar o efeito vinCtJiante
inicialmente às questões tributárias e previdenciárias, mas acedi ao parecer do Senador Jefferson Péres pelas razões ontem aqui expostas, louvando e
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considerando prudente que tivéssemos cautela para
limitar, no instante em que estamos ampliando o
efeito vinculante das decisões de mérito do Supremo
Tribunal às questões tributárias e l?revidenciárias.
Com esse esclarecimento, que, acredito, atende ao Senador José Serra, se concordar o Senador
Jefferson Péres, repito, em substituir a expressão
'PC>CIE!I ~E!Çutiv9" por •Administração Pública Direta,
lndireta, dos Estados e Municípios', também manifestarei a minha concordância nos termos em que S.
Exª propõe.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao eminente Senador Josaphar
Marinho, último orador inscrito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, ontem, no início da apreciação desta matéria, tive oportunidade de opinar favoravelmente à emenda do nobre Senador Ronaldo
Cunha lima, com o parecer do Relator, nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço a atenção do Plenário, porque há orador na
tribuna
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Reconheço
que matéria dessa natureza há de suscitar divergência. Mas acrecl_ito, t<llll!;>ém, que_devemos atentar nas
condições em que estamos deliberando sobre o efeito vinculante. Não estamos a proceder a uma reforma do Poder Judiciário; estamos a buscar uma solução, entre outras, para obviar as dificuldades que
empolgam, neste momento, o Poder Judiciário com
o acúmulo de processos.
Como há um projeto de reforma do Poder Judiciário aseroportunamente presente a esta Casa,
porque já em discussão na Câmara dos Deputados,
tudo está a nos aconselhar uma contenção no exame da matéria ora sob nossa apreciação. Tudo o
que puder ampliar essa matéria deve ser reservado
à consideração no projeto amplo de refonna do Poder Judiciário, sobretudo na discussão de matéria
como a em que estamos empenhados.
Nossa preocupação primeira deve ser a da
concisão: dar uma solução ao problema do efeito
vinculante que não estrangule a competência do Supremo Tribunal Federal e seja útil à coletividade. As
demais emendas, todas respeitáveis, compreendem,
entretanto, particularidades ou aspectos diversos,
que não devem ser considerados quando se cuida
de uma solução mais restrita e em caráter relativamente de urgência.
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Se cuidamos do efeito vinculante para atender
a uma necessidade nacional e peculiar do Poder Judiciário, não se afigura adequado, cori'l a devida licença de meu eminente Líder Hugo Napoleão, circunscrever a competência do Supremo em matéria
de efeito vinculante só a assuntos de natureza tributária e previdenciária. Sem dúvida nenhuma, essas
matérias são as que mais acarretam multiplicidade
de processos no País. Mas, se estamos querendo ir
ao encontro do Poder Judiciário para lhe dar uma
competência capaz de reduzir os processos, por que
excluir outras matérias da opção de declarar-se efeito vinculante? Não há por que fazê-lo.
A possibilidade de declarar o efeito vinculante
n~s matérias "relacion~das com tributos e previdên-

Cia, todas essas matérias estarão compreendidas na
competência ampla do Supremo de declarar o efeito
vinculante. O que não é razoável é limitar só a essas
duas matérias quando outras podem surgir. Atentem
os eminentes Senadores nisso: sobretudo no momento em que estamos fazendo diversas reformas
na Constituição sobre aspectos os mais diferentes,
envolvendo múltiplos assuntos, quase sempre de alcance nacional.
Da aplicação dessas reformas, que estamos
votando, podem surgir diversos conflitos, questões
diferentes que se renovarão no País, podendo exigir,
num dado momento, a interferência do Supremo
para pôr termo às divergências, com a declaração
do efeito vinculante.
Tal não. se conseguirá se se limitar a declaração do efeito vinculante apenas a matérias de natureza tributária e previdenciária. Também não parece
adequado que cogitemos, na apreciação desta· matéria, de reduzir as decisões a súmulas, já que estas
requerem, para se constituir, um acervo, uma série
de julgamento no mesmo sentido. Quer dizer: se
adotarmos o critério de referirmo-nos a súmula, o
Supremo só poderá cuidar de efeito vinculante depois que decidir uma série de questões da mesma
natureza num só sentido. O efeito vinculante portanto, para ser declarado, estaria subordinado a uma
multiplicidade de decisões sobre o mesmo caso.
Isso significaria, também, que não iríamos ao encontro imediato do interesse público para conquistar a
declaração do efeito vinculante em prazo curto.
Por outro lado, na modificação que o nobre Senador José Serra está sugerindo às diferentes
emendas, não só se voltaria àqueles
como se acrescentaria matéria que não parece ade-

pormellores,-
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quada em uma decisão como a que estamos em
curso de tomar.
Não há por que se estabelecer, com referência

às súmulas, que elas só podem cogitar de validade,
interpretação e eficácia de norma. E não estamos a
decidir sobre as súmulas em caráter geral; estamos
apenas buscando a solução pela qual se declare
efeito vinculante em certas questões que têm repercussão nacional, ou que sejam suscetíveis de criar
problemas de natureza geral. Para exemplificar apenas, se estivesse em vigor o efeito vinculante, seria
próprio o Supremo adotá-lo em situação como aquela que se verificou no Governo Cofiar a respeito da
previdência. Foram centenas as decisões que se
adotaram, muitas entre si conflitantes, gerando confusão, sem que o Supremo Tribunal tivesse condições de interferir com sua autoridade e pôr termo à
controvérsia.

É para isto que, no fundo, vai servir o efeito
vinculante; não será' para decidir a respeito de leis
estaduais nem de questões que só de raro em raro
se dão nos diferentes Estados da federação.
O efeito vinculante - não tenho dúvida nenhuma, com a razoável experiência de advogado - vai
incidir sobre as questões que tiverem repercussão
nacional, naqueles casos em que a aplicação de
uma dada norma federal gera um conflito que se
desdobra no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco, enfim, na generalidade dos Estados. Para
pôr termo à controvérsia é que a declaração do efeito vinculante produzíráresultado razoável.
.
Por outro lado e para concluir, Sr. Presidente,
não parece também - atente o nobre Senador José
Serra - conveniente pensar-se nesse incidente a
que se refere o §32 de sua proposta. Admitir que o
Supremo Tribunal Federal chame ao seu conhecimento matérias, a pedido de órgãos ou entes referidos no art. 103 da Constituição Federal, e que poderá processar o incidente e determinar a suspensão
do processo, a fim de proferir decisão com efeito vinculante exclusivamente sobre a matéria constitucional, significa abrir margem a novos e múltiplos pro. cessas, a multiplicar o que se quer reduzir. É um tipo
de avocatória que se está adotando, sem se falar
nela. É um tipo de avocatória que se está adotando,
sem se falar nela. E uma avocatória com um efeito
determinante, compulsivo. O processo sobe a fim de
_proferir a Corte decisão com efeito vinculante exclusivamente sobre <!_fTléltéria COf1Stituci()n_al. Está_traçand()
normas processuais ao Supremo Tribunal Federal.

- - - - - - - - - -·-----
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O tempo não me penníte desdobrar essa matéria. Queria apenas prestar estes esclarecimentos à
Casa, na expectativa de que possamos votar a
Emenda Ronaldo Cunha Lima, nos termos propostos pelo nobre Relator, Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO W 528, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nº 3-PLEN oferecida à.PEC 54/95.
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997.- RamezTebet.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requel'illWnto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 529, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 2 5-PLEN oferecida à PEC n2
54/95•.
Sala das Sessões, 23 de julho de.1997.- José

lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CariÓs Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação a Emenda nº 8, com a exclusão d? expressão 'ao Poder Executivo", que deverá ser substituída pela expressão "das atividades da Administ@- _
ção Direta e lndireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, constantes da Emenda nº
02, portanto, em votação a Emenda nº 08, com a

A 4--%

a

•;:;;:;:

.,. , 2.2-IL

mudança dessas expressões que acabam de ser citad<!S.
Os Srs. Senadores já podem votar.
.Como vota o PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PFL
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PTB.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr.
Presidente, o PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães).
-Como vota o PDT?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT- AP) -Sr.
Presidente, em função da posição do Bloco ser de liberar as Bancadas, o PDT vota 'não", mesmo respeitando e considerando a importância do Senador
Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PT.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE) Sr. Presidente, o Bloco está liberado. O PT vota
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PPB?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) Sr. Presidente, o PPB vota "sim'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o PSDB?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Sr. Presidente, o PSDB vota 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Emenda exige quorum qualificado. Os Srs. Senadores que estão em outras dependências da Casa
são chamados a votar em plenário.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, estamos votando o Projeto ou a Emenda?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estamos votando a Emenda nº 08 que é o substitutivo do Senador Jefferson Péres, com a mudança
de algumas expressões que foram citadas. Posteriormªote _serão votadas as matérias destacadas.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu-pem·os seus lugares.

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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0 SR. ~RESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ~ Votaram SIM 60
Srs. Sanadores; e NAO 12.
Houve uma abstenção.
!otal de votos: 73.
Foi aprova® a Emenda nl! OS.
Peço aos Srs. Senadoras que não se retirem, levando em conta que
teremos outras votações nominais.
A Presidência. nos termos do art. 300, li, do Regimento Jntemo, cüvic:le
a votação da matéria destacada da seguinte forma:
1. Para o§ 2'!, já houve deliberação.
2. Os §§ 3 12 e 4~ serão votados separadamente.
Passaremos à votação do § ~. que foi destacado por requerimento
aprovado pelo Plenário.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}- Tem a palavra v.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presfdante, a votaçáo diz respeito a que Emenda?

O SR. PRESID~_(~~~io Carlos Ma_g~lhã_!t_:j) ~_Trata-se do§ Sir

·suscttac:a.

em detenninado processo, questão relevante sobre
a constrtucionalidade de lei ou ato nonnativo federal, estadual, do
Distrito Federal ou mu~fpios. incluídos os anteriores à Constituição.
em caso de controvársaa relevante entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração púb!ica que acarrete insegurança juridica 0
Supremo Tnbunal Federal, a requerimento dos órgãos ou enies
refaridos no caput do art. 103, poderá proc;:essar o incidente e
det~rminar a suspensão do processo a fim de proferir decisão com
~feito vinculanta exclusivamente sobra a matéria constitucionaf.
E autor da Emenda o Senador José Serra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obriQado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ SERRA- Sr. Presfdante, peço a patavra para escfare:Qer.
O SR. PRESIDENTE {Antoruo Cartos Magalhães} - Tem a palavra.
para esclarocer, o Senador José Serra. que, como autor da emenda, é a única
pessoa. que poderá fazê-lo.
Tem a palavra V. Ex'.
O SR. JOSÊ SERRA {PSDB-SP. Para esclarecer. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente. o§~ pretende incluirõa Constituição Federal a figura. do
incidente de constitucionalidade.
Owi com atenção o Senador Josaphat Marinho, quando S. Exl
argumentou que o conteúdo desse parágrafo na verdade estabelece, no Brasil, uma
advoeatória não declarada.
No entanto, não é isso o_ que_ -~~<!._ COC)IJ_9_q !!<1: IJO~ª- proposta. De
acordO com a noSsa proposta, essã inanrfestação do Supremo, em caso de
controvérsia. em instãncias inferiores do Judiciârio, só pode acontecer se provocada
por alguma das partes autorizadas.
Portanto, não se trata de uma advoca16ria. ou seja, não se trata de o
Supremo avocar para si a decisão a respeito de uma controvérsia. issO só
llcontecerá se houver uma r9{)resentação nesse sentido por uma p3rte autorizada

para fazê-lo.

O Senaoor Josaphat Mariõho _mencionou o i~_-~ P_~~~

Social durante o Governo Collór. Acompanhei, aa- Câmara dos Deputados. esse
impasSe muito de perto, O impasse foi sobre o reajuste ckl 147% dos aposentados.
Vários Senadores lembr.arào o tato.

No entanto, para que a questão chegasse ao Supremo, passou-s.o um
ano. Our.1nte esse período. o Poder Judiciário, em diferentes ínstãncias, foi
tomando decisões contraditórias a respeito da matéria. Com isso, viVemos um ano
de incertezas quanto ao impacto dessa medida junto às contas públicas. __F~i _
também um ano de i:noertez:as para os aposentados, foi um ano de incertezas para
o conjur.to do País.
O que a emenda permite? Permile que. ocorrendo uma controvérsia
com relação a um reaJ:uste como, por exemplo, o da 147'".4 para os aposentados.
possa uma das partes pedir ao Supremo que se manifesto. O Supremo manifestar·

-.5

;g

~W_

---A

Ela acabará sendO resolVida- pelo Supremo num deterrrunado
momento. Não estamos dando ao Supremo ma1s poder e;n ê!tJma instãnaa óa que
ele tem, uma vez que o destino dessas questões é chegar, efetivilfilente, ao STF.
A partir da indu~o _do § 3~. o Supren-.o T,-ibt.;nal Federal será
~_90---ª-~-a_-~rt_9_p__r_~- pa~~ e_~_~anif_e$t.(!çâo_.___ hay_erá _urna economia muito
Qral1de de processos dentto do sistema judicJário. E um compremenlo tundamentaJ
para _de~fogar 9o siste~ e ~-ta_____r_eduzir as__ incertezas e a ir.segu~ança juridica
dentro da sociedade.
Esses, Sr. Presidente. os motiVOS do nosso destaque, para o quat
pedimos apoio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CClrtOS Magalhães) • Em votação o
destaque, que lem parecer contrã:io do Relator.
Quem é .:navot c!o déStaque vo:a •sim·. Quem e contra o destaque,
como o Relator, vota •não.

--orcem---:---

_ O _SR. ROBERTO FREIRE ~ Sr.__&e_sj_dente. peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Antomo Canos Magalhães} -Concedo a palavra
ao nobre Senador.

O SR ROBERTQ_ffi};UiE_(SLOCOIPE'S-PE. Pela ordem. Sem
RMSão do orador) - Sr. Presidente, lamentavelmente, ausentei-ma do plenário por
um momento e perdi a votação. Gostaria Que constasse em Ata o meu voto contra.
O SR PRESIDENTE (Antonio Caó'los MagalhãGS)- A solicitação de V

Ex' canstará na Ata com a manifestação íá exarada, ontem. por 1/. &;41.

O SR. JEFFERSON PÊRES ~ Sr. Presidente, peço a palavra para

esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) • O eminente
Senador deseja prestar um esclarecimento. Tem a palavra o Re!ator.
O SR:. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para esclarecer. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. em que pesem as coosiderações do ilustre Senador
_ _ _}~ Se~Qf!_s;fp_que, na prática. a sua emenda, a ser acolhida. implicará a
restauração do av~tório. Conqu~lo o Supremo Tribunal Federal não possa.
como bem acentuou S. Ex-, fazê-lo de oficio. mas somente se provocado por
qualquer dos entes previstos no art. 103 da ConstitUição, ainda ass1m, dâ poderes
ao Supremo. Somados <;~;o,s do efeito vinculante que estamos outorgando à mais
alta Corto de ~usüça Jle$1e momento e que já susci:a tanta controvérsia e tanta
resisléncia, se ainda mais incluirmos o avocatório na prâtica, creio que isso
provocará muita iolranqüi!idade nos meios jurídicos do ?al's.
~ i~.__~m _q~e__ J)cE!~_Qjsaordat do em~nente correligianârio, Senador
José Serra. mantenho meu -~rl3CE!r contrário.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Preside.nte.

,o-aç-o

a palavra para

encaminhar.

---o

SR--PRESIDENTE (Ant011io Cartos Magalhaes) - Senador Hugo
Napoleão, tem a palavra V. Exi para ~nentar a Bancada. Corno veta o PFL?
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-?1. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) - Tinha dito que me orientarih. na palavra do Relator. Portanto,
- recomendo o voto "não•.

PMOB?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca110s Magalhães) - Como vota o

O SR. JAOER BARBALHO (PMDS·PA) -Acompanhando o Fl:efator. o
PMOB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PReSIOE:NTE (Antonio Cartas Magalhães) ·Como vota o PTB?

·b

SR.

V~IR ÇAMPS.O (PTB-OF) • O

PTB

vota- •r1ão•, Sr.

Presidente.

so-á. e a questão poderá, estando amparada na Constituição, ser resolvida no cuitõ

prazo. eliminando-se as incertezas.

Citarei um outro exemplo. No Rio Grande do Sul, hoje, um juiz está
considerando a cláusula dos iuros de 12%, contida na Constituição, como auto-aplicável. Evidentemente, isso introduz no sistema econômico um e!emenlo de
anomalia. uma vez que não é uma decisão adotada. para o conjunto do País, além
de ser bastante discutivol no mérito a decisão do juiz.
Até essa questão chegar ao Supramo, demorará muito lempo, porque
terá que pen:::oner as diversas instâncias do Judiciário. Com o procedimento contido
nesta eroonda. poderia havar um pedido ao Supremo para. que se manifeste sobre
essa questão controvertida. E ela. seria, então, resolvida a curto prazo.

•

Bloco?
O SR. _JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE.) ~
anterior, o Bloco está liberado. O PT vota "não", Sr. Pn;;sidente.

Como na votação

O SR. PRESIDENTE (Antonio C.arfos Magalhães] • Os Srs. Senadores

já podem votar. (Pausa)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NÃO 61.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 73.
O disposito destacado foi rejeitado.
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o parágrafo 42 •
Senador José Serra, V. EX! deseja encaminhar a
votação? Somente V. Exª e o Relator podem fazê-lo.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, na verdade, esse é um destaque de uma emenda do Senador Hugo Napoleão, feita para complementar a ...
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carias Magalhães)
-Esse destaque ainda é de V. Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - O destaque é
meu. O destaque se explica por si mesmo. O Relator
me diz que a acolhida dele depende de uma pequena alteração que, a esta altura, é inviável de ser feita
do ponto de vista regimental.
Portanto, eu o retiraria, Sr. Presidente, porque,
sem o encaminhamento favorável do Relator, o resultado já está mais ou menos definido. Como o Relator não está de acordo com todos os termos ...
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A essa altura, infelizmente, não poderemos mais
voltar atrás. Temos de fazer a votação. V. E~ também não encaminha favoravelmente a votação?
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, o Relator me disse que acolhe, e eu pediria, inclusive, que
ele_se manifestasse a esse respeito.
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Relator.
O SR. JEFFERSON PÉRES - (PSDB - AM.
Para. uma explicação.) - Sr. Presidente, há uma palavra no texto do Senador Hugo Napoleão, encampado agora pelo Senador José Serra, que dificulta a
aceitação: •aprovação, alteração ou cancelamento•.
Ora, por que "aprovação"? Se fosse possível alterar
a redação disso a esta altura - e acho que, regimentalmente, não é ..•
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Regimentalmente, não se pode mais alterar.
O SR. JEFFERSON PÉRES- Se a aprovação
depender de proposta de qualquer desses órgãos,
não tem cabimento, desculpe-me autor
emen~
da. Se fosse apenas alteração ou cancelamento,
sim, porque estaríamos dando competência a qual-

o

aa.·

quer desses órgãos de, a qualquer momento, suscitar per;:;nte o Supremo Tribunal Federal, talvez mediante. um recursoâe reviSão,-a reforma do-efeito da.
decisão que estabeleceu o efeito vinculante. Estaríamos até contribuindo para evitar o 'chamado engessamento do Poder Judiciário.
Quanto à aprovação, não vejo como dar a esses órgãos poder para a aprovação. Infelizmente,
como el) .havia dito ao. Senador José Serra, se a palavra "aprovação" pudesse ser suprimida - pareceme que não é -, eu teria que me manifestar contrariamente.
O SR. ROBERTO FREIRE • ·sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Infelizmente, o parecer é contrário.
V. Exª, Senador Roberto Freire, não pode falar,
porque somente o autor do requerimento e o Relator
podem fazê-lo.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE) Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Uma
das coisas importantes do Parlamento é que,
quando algo pode ser aprimorado, podemos em
consenso talvez resolver. Eu perguntaria se, no
Regimento Interno, há uma possibilidade - já
que se trata de uma emenda que foi apresentada
em plenário, está sendo aprovada hoje - se um
destaque supressivo de um termo não· poderia
resolver. É apenas uma pergunta; um destaque
com outro destaque supressivo. Se as Lideranças concordassem, talvez pudéssemos ir aprimorando o projeto. É apenas uma questão que ·
levanto para a Mesa.
O SR. PRESIDEI'lTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Infelizmente, não podemos atender. Regimentalmente é impossível destaque sobre destaque. Mas,
se for matéria de redação, no segundo turno poderá
ser aprimorada.
V. Exª ainda quer falar, Senador José Serra?
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Serra,
pela ordem.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - V. Exª disse que,
sendo uma questão de redação, poderia ser conser. !ada no segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Só matéria de redação.
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O SR. JOSÉ SERRA - Mas isso supõe que o
destaque agora seja aprovado, para que possa sercorrigido no segundo turno. Talvez pudéssemos ter
um entendimento, Sr. Presidente, porque realmente,
no segundo turno, é possível fazer uma emenda e
retirar o termo 'aprovação'.

FEDERAL

tada duas vezes para ser encaminhada à Câma-

ra: Deve haver votação em primeiro e segundo

turnos. Se se apresenta uma emenda que retira
uma palavra, e essa emenda não é votada, significa que ela não foi votada em primeiro e segundo turnos no Senado. Estou levantando até uma
consulta que eu havia feito à Mesa informalmenO SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
te quando daquela votação da proposta de
- Evidentemente, sem um exame detalhado, não
emenda constitucional que limitava r:nedidas_proposso declarar a V. Exª que essa matéria seja de re- - _visórias. Foi-me infor.!!lado na ocasião - ãcabei
dação.
- -não apresentando a emenda - que se poderiam
O SR. JOSÉ SERRA - No segundo turno,
fazer destaques para votação em segundo turno,
pode haver inclusive alterações supressivas.
o que é diferente de emenda de mérito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Segundo o· Professor Josaphat Marinho, essa matéria não é de redação. Conseqüentemente ...
O SR. JOSÉ SERRA - Veja, Sr. Presidente,
não é o problema de ser de redação, inclusive porque, no segundo turno, podemos fazer destaques
supressivos, alterando até o conteúdo daquilo que
foi aprovado no primeiro turno. No segundo turno,
pode-se fazer um destaque supressivo, retirando o
termo "aprovação".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Samey.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB -AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso
da palavra pela ordem para dizer que, no segundo
turno, a Proposta só pode receber emenda de redação que não implique alteração de mérito; qualquer
emenda de -redação que modifique a palavra 'aprovação" por · 'cancelamento• significa alteração do
mérito, e nã0 poderemos votar no segundo turno alteração de mérito. Era isso que eu queria ponderar à
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Agradeço a contribuição de V. Exª, que vem ao encontro do que resolveu a Mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, permita-me discordar da interpretação
do ex-Presidente do Senado, Senador José Sarney. O Regimento fala que 'não poderão ser apresentadas emendas de mérito•, mas destaque é
permitido na votação do segundo turno, porque a
proposta de emenda constitucional tem de ser vo-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) .
- Posso falar a_ V: Exª que uma palavra mudada
pode mudar todo o conteúdo da emenda. Conseqüentemente, é óbvio que isso não pode acontecer e
que o precedente de V. Exª não está incorporado ao
Regimento. Conseqüentemente, não posso atendêlo, lamentando muito, mas tomo o compromisso de
enviar a questão posteriormente ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Passa-se à votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, em face da discussão havida, recomendo o voto 'não" até porque a emenda não é exatamente·igual àquela que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PFL vota "não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA) -Sr.
Presidente, o PMDB vota "não'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-0 PMDB vota "não'.

o SR. vALMIR c.AMF>ECó
Presidente, o PTB vota "não'.

(F>ts -_

oF> - sr.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)

-0 PTB vota 'não'.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) - Sr. Presidente, os Partidos que compõem o
Bloco estão liberados, e o meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- O Bloco está liberado e o Senador José Eduardo
Outra vota "sim'.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT- AP)
-Sr. Presidente, o PDT vota 'sim'.
-- O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.}
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram? Vou encer-Vai ser votadª" ~rá asE!guinJ!;! para votação.
rar a votação.
.. .
JOSÉ EDUARDO OUTRA Sr. PresiVotaram SIM 16 Srs. Senadores, e NÃO 54
dente, de qualquer forma, o que difere a emenda do
Srs. Senadores.
Senador José lgnácio Ferreira daquela do Senador
Houve uma abstenção.
Hugo Napoleão é que, nesta última, acrescenta-se
esse parágrafo que acabou de ser rejeitado.
Total: 71 votos.
A questão das limitações previdenciárias e triRejeitado o dispositivo destacado.
butárias está contemplada na emenda do Senador
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) José lgnácio Ferreira. Sem prejuízo de mérito, sugiro
Passa-se à votação da Emenda nº 3, que foi destacada
que se coloque em votação a emenda do Senador
Entretanto, a Mesa considera que a Emenda nº
José lgnácio Ferreira. Pode-se declarar prejudicada
3 está prejudicada, tendo em vista o caráter amplo do
a emenda do Senador Hugo NapoiE!ãO e colocar-se
parecer aprovado. Solicito apenas que o ilustre Relator
·em votação a ·emeriaa do-Senador José lgnácio Ferinforme se aceita essa interpretação da Mesa
reira. O que estaremos votando? A restrição ou não
Votado como foi, amplamente, ficou prejudica..
âa
questão tributária e da previdenciária, porque a
da a restrição para tributárias e previdenciárias.
segunda parte já foi prejudicada.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Presidente, sou um democrata e ficaria constrangido se
-Com a palavra o Relator.
a emenda fosse rejeitada apenas por estar prejudicada
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM} Vamos dar oportunidade ao Plenário de apreciá-la
Sr. Presidente, a emenda do Senador Hugo NapoO § 2 2 , anteriormente aprovado, é amplo, mas
leão está prejudicada apenas parcialmente porque
penso que nada impediria que o parágrafo seguinte
dela constam -dois jJ<Irágrafos: o § 4º está prejudicaestabelecesse alguma medida restritiva. Isso não
do; o§ 32 é semelhante e não idêntico ao do Senasignifica que eu tenha mudado de opinião; votarei dor José lgnácio Ferreira. Podem ser votadas, uma
antecipo-me - contrariamente à emenda.
ou
outra, tanto faz, parcialmente a emenda do SenaApenas quero dar oportunidade ao Plenário de
dor
Hugo Napoleão ou a do Senador José lgnácio
debater o assunto. De minha parte não há objeção.
Ferreira,
pois o conteúdo é exatamente o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- O Relator se mostra favorável à votação, embora
- Qual delas sugere V. Ex!! seja colocada em votacontrário à matéria destacada.
ção, para que eu consulte o Plenário?
A Mesa pensa que ela não poderia ser votac!a.
sfi.-JEFFERSor;.l PÉRES -~Sr. Presidente,
Entretanto, se o Plenário aceita a interpretação do
podemos fiear com a do Senador José lgnácio FerRelator, não há por que não a submeter a votos. Eu
reira, porque o conteúdô é o mesmo daquela do Seconsultaria o Plenário.
nador Hugo. Napoleão, e S. Ex!! já declarou que até
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presiabre mão da sua emenda.
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. PresidenO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
te, peço a palavra pela ordem.
-Concedo a palavra a V. Ex!!.
_ Q SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT-V. Ex!! tem a palavra.
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Existem
ainda destacadas a emenda do Senador José lgnácio
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela
Ferreira e a emenda do Senador Hugo Napoleão?
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, de·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
~ejariaque_o nobre Relator esclarecesse se mantém
-É a votação seguinte. A Emenda do Senador Hug.Q _ _.s_e_u ponto de vista contrário à emenda. TIVe a oporNapoleão é a que está sendo destacada agora. tunidade de falar e salientei a inconveniência de se
limitar a declaração do efeito vinculante à matéria triO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, gostaria de saber se a emenda do Senador
_l>1Jt4ri-ª.eprevid~llçíá_ri-ª. Se_se dáo efeito vinculante,
o interesse público reclama que o Supremo possa
José lgnácio Ferreira também está destacada.
fazê-lo em qualquer matéria a seu juízo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será a seguinte.
Era esse o esclarecimento que desejava que fiO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Está destacada?
casse perfeitamente (:><>sto.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
o Relator permite essa liberalidade e não quero prejudicar o ponto de
vista do Relator.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª tem a palavra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFL - PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acatarei a decisão da Mesa votando a minha emenda ou a
do Senador José lgnácio, cujo conteúdo é o mesmo.
Pronunciarei o voto depois. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- No caso, a concordância, infelizmente, não será de
V. Exª; terá de ser do Senador Ramez Tebet, autor
do requerimento de destaque.
O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª tem a palavra
O SR. RAMEZ TEBET {PMDB - MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
sou autor de nenhuma emenda, sou autor de destaque. O Senador José lgnácio é autor da emenda e
do destaque. Vamos fazer justiça e ficar com a
emenda do Senador José lgnácio. Abro mão de meu
destaque.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) Está prejuáK:ada a Emenda n2 3 por desistência do próprio autor do requerimento. Vamos votar o destaque da
matéria feito pelo Senador José lgnácio Ferreira, destaque esse que tem parecer contrário do Relator.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª tem a palavra.
O SR. -JEFFERSON PÉRES {PSDB - AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, além de não me parecer conveniente restringir o
efeito vinculante apenas a matérias tributárias e previdenciárias, há uma outra razão para rejeitar a
emenda do ilustre Senador José lgnácio. Aliás, ela
não pode ser aceita tal como está redigida, que me
perdoe o Senador. Vou lê-la:

- Essa é a interpretação da Mesa.

"§ 32 As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a validade, a
interpretação e a eficácia de normas tributárias e previdenciárias, acerca das quais haja
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou
entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e rele-

vante multiplicaçã_o -~e_ _]JrOC_E!§SOS _ spbre_

questão idêntica.·

Diz a emenda: •As decisões de que trata o parágrafo anterior". Mas qual é o parágrafo anterior,
ilustre Senador Ronaldo Cunha Lima? É exatamente
o que diz que •as ações declaratórias de constitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade,
além de outras, terão efeito vinculante quando.. .".
Ora, se aceitamos a emenda do Senador José lgnácio, nem as ações declaratórias de constitucionalidade terão o efeito vinculante que já têm hoje pelo texto vigente da Constituição.
Portanto, não preciso mais expender nenhumargumento para dizer que é inaceitável a emenda,
que me perdoe o ilustre autor.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra os Srs. Líderes para orientar as
suas bancadas.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, terei
que votar favoravelmente, uma vez que o texto da
emenda é exatamente igual ao meu, mas a Bancada
está inteiramente liberada para votar de acordo com
as suas convicções jurídicas.
•
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O PFL libera a votação. O Relator é contrário à
emenda, pelos motivos que argüiu ainda há pouco.
Vamos passar à votação.
Como vota o PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA)- Sr.
Presidente, o PMDB vota "não", com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O PMDB vota "não", com o Relator. Como vota o PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - O
PSDB vota "não', Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- (fPSDB vota ·não·. COmo vota o PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- O
PTB vota "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
- SE) -O Bloco é liberado; eu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Bloco está liberado; o líder vota "sim". Como
vota o PPB?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB- MA)O PPB vota "não', Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PPB vota "não'.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votaram SIM 13 Srs. Senadores, e NÃO 53.
Houve 5 abstenções.
Total: 71 votos.
Rejeitada.
Ficam prejudicadas a proposta original e as outras emendas a ela oferecidas.

É a seguinte a emenda rejeitada.
EMENDA N2 5-PLEN
Acresça ao art. 102 da Constituição Federal o
seguinte parágrafo:
"§ As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de nonnas tributárias e previdenciárias, acerca .das quais haja
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou
entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jur:ídica e relevante multiplicação de processo sobre questão idêntica. •
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Apenas para registar que me equivoquei e apertei a tecla "sim". Meu
voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Constará de Ata a declaração de V. Exª, porque o
resultado, infelizmente, já foi proclamado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senador Gilberto Miranda encaminhou à Mesa
declaração de voto que será publicada nos tennos
regimentais.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É a seguinte a declaração de voto encaminhada:

DECLARAÇÃO DE VOTO
DO SENADOR GILBERTO MIRANDA
EFEITO VINCULANTE

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores, tenho convicção maduramente sedimentada a respeito da pr~
posta.
Não é possível ignorar que, hoje, a chamada
"crise• do Supremo Tribunal Federal corresponde a
jurisdição "burocratizada", que tem origem no acúmulo de processos idênticos.

"~~

Da mesma forma, é certo que, consoante dados oficiais sobre o movimento anual do Pretório Ex·
celso, a União e o INSS figuram como os maiores
demandantes.
A inovação pretendida, a par de sua inequívoca origem autoritária, não ataca, a meu juízo, as verdadeiras causas da ·cnse· do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, de nada adiantará a. aprovação do
efeito circulante sem que, antes, se· resolva à n3speito da utilização indiscriminada da medida provisória.
Por isso que o Executivo, com razão, vem sendo responsabilizado como o principal fomentador de
demanda.
É verdade, como bem lembrado pelo Senador
José Eduardo Outra, que, após quatro anos, a Advocacia Geral da União principia a materialização da
atribuição que lhe foi conferida pelos artigos 42, XII,
e 43, da Lei Complementar n9 73, de 1993, editando
a súmula administrativa n2 1, de caráter obrigatório a
todos os órgãos jurídicos da representação judicial
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais - atribuição, frise-se, se bem e continuadamente explorada, implicaria a redução significativa
do acúmulo de processos.
De outro lado, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, não vislumbrei, até o momento, a menor disposição em debater eventuais alternativas à proposta do efeito vinculante.
É preciso, ao menos, voltar a aterição para o
primeiro grau de jurisdição, sempre esquecido quando presente o intento de refonna do Poder Judiciário. Seria mais proveitosa- e de introdução mais célere - a discussão, por exemplo, da modernização e
da racionalização da base do Poder Judiciário.
Ademais, não se pode desconhecer que a simples adoção do efeito circulante nada, absolutamente nada, garante, pois a decisiva palavra sobre o enquadramento do caso continuará cabendo ao juízo
ordinário, o qual poderá, até mesmo, afastar a sua
incidência, dando margem, assim, a instauração de
outra irresignação (Reclamação ao Supremo Tribunal Federal).
A qualquer sorte, do exame da delicada matéria, parece-me preferível, sim, a variante aventada
pêlo Senador Josaphat Marinho, alinhando-se qual. quer referência às súmulas: o efeito vinculante seria
emprestado a cada decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal, mas mediante quorum
qualificado.
(Gilberto Miranda)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para
o segundo turno, que será lido pelo Sr. 12 Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Uma
É lido o seguinte:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER N!!385, DE 1997
Redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n 2
54, de 1995.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 1995,
que dá nova redação ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de julho de
1997- Ramez Tebet, Presidente - Jeffersoil Péres, Relator - Roberto Requião - Jáder Barbalho
- Valmir Campelo - Bello Parga - Beni Veras Esperidião Amin - Lúcio Alcântara - Ney Suassuna - Osmar Dias - Carlos Bezerra - Casildo
Maldener - José Serra - José Eduardo Outra RomeuTuma.
ANEXO AO PARECER Nº 385, DE 1997.
Artigo único. O§ 22 do art. 102 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 22 Terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios, as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo, e as definitivas
de mérito, se o Supremo Tribunal Federal
assim o declarar, pelo voto de dois terços de
seus membros. •
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-0 parecer lido vai à publicação.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente, para o segundo turno constitucional, após o
interstício regimental.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

WC4V 4
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 530, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no
disposto na alínea b, do art. 218, do Regimento lntemo do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do Estado de Sergipe, Gen. Djenal Tavares
de Queiroz, ocorrido domingo passado, dia 20 de julho, na cidade de Aracaju-SE. r
Justificação
(Em plenário).
Sala das Sessões, 23 de julho de 1977. - Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, cumpro o doloroso dever de comunicar à Casa o falecimento do ex-Governador de Sergipe Djenal Tavares Queiroz, ocorrido
no último domingo, fato que deixou o Estado de Sergipe órfão de uma de suas maiores expressões políticas, haja vista que o pranteado homem público
exerceu, com dignidade, com exemplar devoção, os
honrosos deveres de vários mandatos eletivos que
oçupou como Deputado Estadual, Presidente da Assembléia Legislativa, Vice-Govemador, Governador
de Estado. Merece, por tudo isso, pela forma honesta e construtiva como exerceu essas funções, as
nossas homenagens e o nosso respeito. A família do
falecido, também honrada, merece a solidariedade
de todos nós.
O jornal Gazeta de Sergipe, que foi construído
e edificado pelo grande jornalista Orlando Dantas,
expressou no editorial de sua edição de ontem,
"CADA VEZ MAIS SÓ", com todas as letras maiúsculas, a personalidade, o caráter e, acima de tudo, a
respeitabilidade do ex-Governador General Djenal
Tavares Queiroz.
Quero, Sr. Presidente, aproveitar para pedir
também que se registre nos Anais desta Casa o teor
de todo esse editorial que, como disse, traduz fielmente o pensamento do povo sergipano a respeito
do ex-Governador Djenal Tavares Queiroz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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se sido desligado da tcmade-., depois da f!?m!lta .:::riada, e das
realizações pessoais e políticas. Certamsnte a um homem dinâmico como ele, nada teria 'Sido p!or do qoe
dade, ou outros males da velhice. Deus 0

CADA VEZ MAIS SÓ
Um Híbrido Fértil, foi o titulo que o ex-Ministro e ex-presidente do Senado, Jarbas Passarinho, deu ao seu livro de memó-

ria Escrito de forma inteligente e numa boa prosa. Passarinho
fala de si, como um homem que abraçou por vocação a carreira
militar, foi treinado para isso, mas que também e principalmente,
deu bons frutos na atividade politica, como civil, começando

como governador do Pará, e por pouco não tendo chegado apresidência da república. Em Aracaju, morreu e foi sepultado no últi·
mo domingo, o General DjenaJ Tavares Queiroz, como Passarinho um hídrico fértil, que após uma longa carreira militar, teve
uma participação politica bastante prolifera.

O General DjenaJ foi uma figura na politica sergipana Aus·
tero, conservador, mas admirado pela retidão do seu carâter. Era
daqueles homens em que a palavra empenha era um compromis·
so sagrado a ser cumprido. Nos últimos 30 anos foi tudo neste

Estado, de deputado a governador do Estado. Presidente da As·
sembléia Legislativa, mostrou como se deve administrar uma

casa. Supervisionava não só a atividade política, mas verificava
até as minúcias administrativas. Como vice-govemador do Dr.
Augusto Franco, foi discreto, como devem ser os víces. Mas as·
sim que assumiu o governo, o fez em toda a sua plenitude. Saiu
do governo, sem deixar dúvidas, ou problemas para os seus assessores. Isso, sem parar a administração, ou deixar de ser um
realizador.

O General, como bastava para ser nomeando na politica
sergipana, era um homem de hábitos simples e arraigados Recusava-se a sair de Sergipe, por isso jamais concorreu a_eleições
para o Congresso Nacional, o que sem dúvidas seria eleito. Mes·
mo quando ocupava cargos de secretário de estado, ou até quando estava

à frente do governo do Estado, não deixava de cultivar

um bom papo, numa roda de amigos e de políticoS, que reunia-se

ao final da tarde em frente ao Palácio Olímpico Campo.

Respirava e transpirava politica Respeitava os interlocutores inteligentes.

Conversava com os jovens, e admirava o ímpeto destes, mesmc
que pensassem de forma diferente da sua E antes de tudo sabia
ser amigo.
Trouxe da caserna também alguns hábitos interessantes.

Na primeira reunião do seu secretariado, quando governador, marcada para as 9 horas, começou-a pontualmente, e ralhou
com todos os secretários que chegavam com minutos de atraso.

Dizia. "senhores não quero que cheguem as cinco para as nove,
nem as nove e Cinco•. E todos os secretários almodaram-se à sua
pontualidade, que se repetia nas audiências, nas solenidades e

até nas festividades de governo.
O General DjenaJ Queiroz. um dos bons políticos da velha

estirpe, morreu talvez como desejasse e como merecia, tranquilamente, sem dor, de um ataque fulminante, que foi como se tives-

'·!fila

longa enfermi--

~01..2~0!.1

disto, apesar

do inconfonnismô- na~ural _qu~ _temos C?Om a r.:o~2. No cemitério,
um político, antigo companheiro de lutas tio , ,,,, general, comentava com amigos: estou cade.

v~z

mais -). •..."':om a morte de

Djena! Queiroz todos nós sergipa;!OS :§ qu.e f-::2..:: ~~mais sós.

.O SR. PRESIDENTE (t\ntonb C<-• 1 ~:; Magalhães)
-Com a palavra o Senador .José Edt!?;r_;-:: Outra.
O SR. JOSÉ EDUAnOO OUTRA (Bloco/PTSE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) • Srº
Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, gostaria de encaminhar favoravelmente ao requerim<:Jnto do Senador
Antonio Carlos Valadares.
Tive pouco contato com o e)(-Govemador Djenal Queiroz, mas aprendi a admirA-I<> principalmente
em função de conversas e informações que obtive
com o atual Deputado Federal MarcP.Io Deda, do PT,
que conviveu com ele na Assembléia Legislativa de
Sergipe no período de 1986 a 1990. Sempre ouvi
por parte do Deputado Marcelo Deda referências
elogiosas ao então Deputado Djenal Queiroz. S.
Ex'!s se situavam em pontos diametralmente opostos, sob o ponto de vista ideológico, na Assembléia
Legislativa de Sergipe, mas ao mesmo tempo demonstravam como podem dois F'arlamentares de visões ideológicas antagónicas conviver de maneira
fràterria, amiga é ·respeitosã.·~'} O'eputado Marcelo
Deda dizia que tinha o maior respeito pelo Deputado
Djenal Tavares Queiroz, entrE' <:'S ql'e r:onviviam com
S. Ex!! naquele mandato.
Tratava-se de homem ('onvictc de suas posiçõ·
es, firme na defesa de suas idéias, de suas ideologias e nunca transigia na defesa das questões éticas
e do relacionamento entre desiguais dentro do Parlamento. Por isso, no momento em que o Senador Antonio Carlos Valadares apresenta esse requerimento, não poderia deixar de manifestar minha solidariedade a S. Ex'!, bem como à famiiic>. ·io Governador
Djenal Tavares Queiroz.
Muito obrigado.
O SR. BENI VERAS - Sr. r>re~i>jente, peço a
palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio ra!!c<.õ Magalhães)
-Temos de votare requerimento.
Em votação o requeriment0.
Os Srs. Senadores que " ;>.prcvam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberac2o de Senado.
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O Sfl. PRESIDENTE (Amonio Carlos Magalhães)
dos Unidos a criança de sete anos pode ser respon- Existem duas inscriçées.
sabilizada criminalmente, no Brasil isso só ocorre
Concedo a palavra à Senadora Benedita daaos dezoito anos. Esse aspecto importante deve ser
colocado como póntõ positivo.
Silva. Em seguida, falará o Senador Roberto Requião, se estiver presente; depois, V. Ex", Senador
O Brasil também atende ao Código InternacioBeni Veras.
nal de Substitutos do Leite Matemo. O Unicef, que
--tem feito grandes campanhas de aleitamento materA SR~ BENEDITA DA SILVA (Bloco7PT~RJ.
no, constatou que no Brasil tem sido muito grande a
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora- aceitaçaot:lessas campanhas, o que é um ponto aldora.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, tenho
tamente positivo.
sido critica da política governamental para a criança
e o adolescente e tenho também apresentado várias
Ressalte-se ainda o tratamento de diarréia, que
proposições sobre essa matéria.
- tem sTaõ bom emrelação ao número de casos. De
19938."-1996, foram··reglstràdos cerca de 50 milhões
Quero hoje me manifestar sobre as notíCias
de casos de diarréia em crianças entre O e 5 anos.
que o jornal O Gl.::~bo publicou a respeito de dados
No total, 83% dessas pessoas foram tratadas.
do Unicei. Essa matéria chamou a minha atenção e
quero enfocar dois pontos.
Asstrra";faço aqui o meu registro devido à manifestação do Unicef sobre os dados· que a ONU fez
O primeiro e negativo, já que os dados do Unipublicar.
cef informam que a vacinação no Brasil está abaixo
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da meta, que é 90% até o ano 2000.
Muito obngadà.
A ONU já se manifestou a respeito dessas condições.
_~- _ O~R. PBJ;_SIO~l'frEjAntonio Carlos Magalhães)
..:. -concedo-a_- pafavra, cpaf~Cuma cômunicação inaâiáPreocupo-me porque a mortalidade infantil é
vel, ao Senador Roberto Requião.
um problema muito grave. Sabemos que a vacinaS. Exª dispõe~de cinco minotos.
ção é extremamente importante. A difteria, o tétano
e a ccque!uche, juntamente com outras doenças,
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB/PR. Para
têm aumentado o índice de mortalidade infantil.
urria coml.n'liC:aÇão inaâiável. Sem revisão do orador.) -!;;r. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes
O Brasil ocupa o 1 8º lugar entre 24 P_aíses
da Ordem-dõ-Dia, os Senadores Eduardo Suplicy e
americanos em mortaiidade infantil. A média nas três
Geraldo Melo usaram da palavra para prestar esclareAméricas é de trinta e quatro mortes para cada mil
cimentos- sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito.
nascimentos. Essa é a média dos países americanos. No 8ras1l, ela é de cinqüenta e três mortes para
Ouvi com atenção os dois pronunciamentos e
cada mil nascimentcs. ~ :Jma situação realmente
ci>nch.liqueO Sénaâõr Geraldo Melo prestou uma informuito diíícii, que eu não poderia deixar de regiStrar.
- maÇaolncorreta,~paf<mão dizer que S. Ex" faltou com a
verdade para com o Plenáno do Senado Federal.
Fica também registrado o documento que desEssa informa-ção, absolutamente incorreta, vetaca a disparidade existente no Brasil: entre 1991 e
1995, 72% da população tinha acesso à água potárifiCa-se e:iatamente~nõ mome-nto em que s. Ex" alevel e 44%, ao saneamento básico. Porém, apenas
ga que o relatónõ qué apresentei à Comissão Parla28% da população era atendida pelos dois serviços.
mentar de Inquérito dos Títulos Públicos não estava
Esse também é um ponto negativo para o Brasil.
acompanhado de conclusões. Isso não é verdade!
-ou -o Senador Geraldo Melo, deliberadamente, omitiu
Segundo o porta-voz do Unicef, se ateiídimen:
as -conClusões, ou não leu o rel!'ltório, o que se toma
to fosse mais homogêneo, o Brasil teria índices de país
mUito piOr, pois S. Ex" é Presidente da Comissão.
desenvolvido. Mais uma vez, fica daro o problema da
Os Capítulos VI e VIl constituem-se, exclusivaconcentração de renda, da injustiça social e da a.lJsência de políticas sociais abrangentes e efetivas.
mente, de conclusées, em que se propõem projetas
de-lei, resoluções, sugestões e determinações com
Sr. Presidente, concluindo, quero também reclareza meridiana.
gisirar que o Brasil não tem apenas aspectos negatiO relatório foi votado com as conclusões, e a
vos. É um ponte positivo para o Brasil o fato de ele
alegação do Presidente da Comissão é rigorosa e
poder liderar as reformas das legislações latillo-ame-aosolutarrierite inêõnsistente.-· ·
ricanas - que só precisam ser cumpridas, como é
caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós
Numa convocação do ex-Presidente da Comissabemos que, enquanto na Suíça, em Banglaãeiift; -- ~--sao,~Sériáâór-GêH'"áldo Melo, que renunciou ao seu
na Índia, na Irlanda e em vários Estados dos Estamandato de presidente, na reunião de ontem, obser-

o

o
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va-se que o relatório foi votado sem as respectivas
correções.
Quero ler as notas taquigráficas da reunião em
que a votação se deu. Tomo a palavra como Relator
e digo o seguinte:
"Sr. Presidente, gostaria de chamar a
atenção dos Senadores para o fato de que o
relatório que estamos votando agora tem
uma separata, que os Srs. Senadores receberam com algumas pequenas modificações
de redação. Essa separata"- digo eu, como
Relator - "está na mão de cada um dos Srs.
Senadores•.
Em seguida, pronuncia-se o Senador Geraldo
Melo:
"Para não haver dúvida, será submetido a votos o· relatório do Senador Roberto
Requião, dando por incorporadas as modificações constantes do documento entregue
à CPI como separata e com os acréscimos
que foram realizados até esse momento. •
Não se trata de emenda posterior, mas da liberdade que tem o Relator de alterar, de corrigir, inclusive, o português do seu relatório até o momento
em que ele fosse votado.
Registro, portanto, essas duas inverdades que
foram colocadas no documento de convocação e no
pronunciamento do Senador Geraldo Melo neste plenário. O relatório foi votado, e a Comissão decidiu que
o relatório havia sido votado por inteiro e que votos em
separado seriam anexados ao relatório como votos em
separado, manifestações pessoais dos Srs. Senadores, uma vez que a votação do relatório havia antecedido a votação dos votos em separado.
Pretende-se fazer uma paralelo com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento, presidida pelo Senador Jarbas Passarinho. O paralelo é incorreto e indevido, pois o Senador Jarbas Passarinho se absteve de fazer votar o relatóno, por antecipação. E fê-lo votar ao mesmo tempo em que as
emendas foram a ele incorporadas.
Para o Relator desta Comissão, a Comissão
Parlamentar de Inquérito encerrou-se ontem, após o
Senador Geraldo Melo ter renunciado à Presidência,
numa atitude absolutamente inesperada, por ter sido
considerado desautorizado pela votação do Plenário.
Como se um Presidente de Comissão pudesse ser
desautorizado quando o Plenário decide alguma coisa, como se o Plenário tivesse que se submeter à
vontade do Presidente e como se o voto contrário
pudesse desautorizar alguém. Renunciou à Presidência e pediu que o Senador mais velho, o Sr. Ro-

243

meu Tuma, o substituísse. O Senador o substituiu e,
momentos depois, também deixou a Presidência,
não renunciando, porque, na verdade, S. Ex-! estava
substituindo na qualidade de Senador mais velho.
Em seguida, o Senador mais velho presente, o
Senador Eduardo Suplicy, assumiu a Presidência da
Comissão e, a meu requerimento, incorporou os votos em separado que já haviam sido apresentados
ao Presidente e à Mesa. Na qualidade de votos em
separado, recolheu os votos e os incorporou ao relatório e deu por encerrada a CPI dos Títulos Públicos.
O que vier a ocorrer depois desse encerramento limpo, cristalino e legal, onde uma minoria derrotada procura argumentos para reiniciar o processo, já
não é mais da conta deste Relator, que cumpriu, ao
apresentar o seu relatório e pô-lo em votação, os
seus compromissos com a opinião pública, com o
País e com o Senado Federal.
Tenho certeza de que o Senado da República
tem motivos sobejos para se orgulhar de um relatório qu~ foi votado_po.r unanimidade e de acordo com
um procedimento que não se afastou um milímetro
do Regimento Interno do Senado Federal.
Eram essas as declarações que eu tinha a fazer neste momento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa, sem entrar no mérito das afirmações de
V. Ex-!, se sente no dever de fazer algumas observações muito rápidas, no sentido de dar prestígio à figura prestigiada do Senador Geraldo Melo, VicePresidente da Mesa, que é, sem dúvida, um homem
de bem, um homem digno e, como tal, não merece
talvez a adjetivação inicial de V. E>é!.
Ao mesmo tempo, comunicar ao Plenário que o
Senador Geraldo Melo, deste plenário e através de
ofício que enviou hoje pela manhã, de que dei conhecimento a V. ~. comunicou que deixou a Presidência na reunião de ontem, mas que continuava no
exercício e, como tal, convocava uma reunião hoje.
Não entrarei no mérito da discussão da CPI,
que é autônoma em suas decisões, como disse a V.
E>é!. Conseqüentemente, qualquer dúvida que venha
a existir sobre isso, terei o cuidado de enviar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Beni Veras.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Era a vez do Senador Beni Veras, mas acredito que S.
~ não se aborrecerá se V. E>é! for sintético.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela orSçr.ado. Deixe a opinião pública avaliar nossos atos,
palavras e procedimentos, mesmo quando eles não todem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de indagar de V. Ex! em que artigo do Regirem os mais adequados. A opinião pública brasileira
saberá avaliar bem o que fazemos. A responsabilidade
menta Interno se baseou para não aceitar o encamipela defesa da imagem do Senado é de todos nós, em
nhamento feito, com respaldo no art. 150, do relatário da CP! que, conforme eu havia explicado e que
nossos atos, gesto_s, tudo que aqui fizermos.
Muito obriga~o.
agora foi reiterado, com muita clareza, pelo Senador
Roberto Requião, foi votado na reunião de ontem.
O SR. PRESIDENTE (~g_ni<> Ç~ Mªgalhães)
Essa é a primeira indagação.
-Em resposta a V. Exª, primeiro, mandei suspender
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
a transmissão em função do decoro da Casa, que a
mim, como Presidente, cabe preservar, e até mesmo
- V. Ex! ~oderá fazer as duas indagações para que
eu as responda, pois terei que conceder a palavra
em defesa de V. Exª que, na ocasião, teve alguma
posição que eu não gostaria que o público, principalao Senador Beni Veras.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
mente de São Paulo, tomasse conhecimento.
com todo meu respeito ao Senador Geraldo Melo,
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente ....
pela sua atitude democrática ao dizer, ontem, que o
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
colocaria em votação, mas, em função de um resul- Não dialogo com V. Exª. V. Exª falou, agora deixelado que lhe foi desfavorável - pelo menos com resme falar.
Em segundo lugar, recebi hoje comunicação do
peito à sua opinião - sentiu-se desautorizado, imagine se, em função de uma votação em que o Plenário
Presidente em exercício da Comissão, Senador Geralvotasse contrariamente à opinião de V. Exª, V. Exª
do Melo, de que os trabalhos não estavam conclusos.
dissesse: "Eu não presido mais" e saísse. ChamouEm terceiro lugar, o relatório, para ser aceito,
tem de ser assinado pela maioria da Comissão, e V.
se o mais velho, que, por outra razão, saiu. É como
se o navio estivesse sem comandante, Sr. PresidenExª enviou à Mesª um relatório com três assinatute. Eu me senti responsável para comandar o navio.
ras, quando precisava de sete.
Há que haver pessoas responsáveis no Senado.
Essas três respostas definem muito bem que
V. Exª não está com a razão.
A segunda pergunta que faço a V. Exª, Sr. PreCom a palavra o Senador Beni Veras.
sidente, é relativa à interrupção, conforme explicoume V. Ex!, da transmissão da TV Senado sobre o
O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
que se passava na CPI. Eu gostaria de, pelo menos,
expressar a minha opinião, Sr. Presidente. Avalio
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, temos acampanhado o g(Je tern_ ªcootecido .nos Estados com as
que seria muito importante que não se repetisse tal
episódio. E vou explicar por quê. Vamos supor que
-polícias· militares. Sabemos quais as causas que
esteja havendo aqui, neste momento, uma situação
presidem esse movimento das polícias. Todos os
que o Presidente avalie não ser tão boa para a imaEstados se encontram em dificuldades, com recursos comprometidos, principalmente com o funcionagem do Senado. E que V. Ex!, tendo a autoridade de
Presidente, dissesse: "É melhor desligar a TV Senalismo público, e sem condições de acorrer a um sado, porque este episódio poderá prejudicar a imalário justo para seus funcionários, inclusive policiais.
gem do Senado". Sr. Presidente, a imagem do SeEsse fato tem provocado nas polícias uma insatisfação grande e um movimento sedicioso, que realnado, que é de responsabilidade de todos nós, convém que todos nós a defendamos pelos nossos atos
mente pode derivar para conseqüências muito graves.
e ações aqui dentro. Mas a introdução da TV SenaEntão, é necessário que cuidemos disso com delicadedo - iniciada na gestão do Presidente José Samey,
za e cuidado. Nós, Senadores, não podemos tratar essa
com todo o apoio de V. Ex!, que inclusive a ampliou
questão com irresponsabilidade e açodamento.
Sr. Presidente, há poucos minutos fui convocaagora, tomando-a ainda melhor - impõe mais resdo pelo Presidente da Comissão de Assuntos Seponsabilidade sobre todos os nossos atos, gestos,
aqui dentro. Sabemos que neste preciso momento,
ciais para participar de uma audiência pública com
em qualquer ponto do território nacional, alguém
as Polícias Militares, Polícias Rodoviárias Federais,
está vendo o que nós Senadores fazemos e ouvindo __ Çorp()de _l:lo!Tlbeiros -~ de!lliii~_çategQri~- policiais
o que dizemos.
de todo o País, para discutir as questões que lhes
Sr. Presidente, é mais um apelo no sentido de
são pertinentes. Penso que a_atitud~da_Comissão
que v. Ex" não interrompa mais a transmissão da TV
de Assuntos Sociais-não corresponde ao momento e
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à necessidade da nossa responsabilidade em face
do problema, podendo derivar para um açodamento
e crescimento do problema, maior do que merece.
Dessa forma, acredito que a Comissão de Assuntos Sociais deva ponderar melhor suas atitudes
nessas questões, para que sejamos capazes de
manter a calma no País, como é necessário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
-Informo também a V.EX' que penso que esse assunto pertence mais à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, e não à de Assuntos Sociais.
O SR. ROMERO JUCÁ- Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PFL
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, como Líder, o Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Como líder.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs.
Senadores, hoje pela manhã o Senado Federal, por
intermédio da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, deu um passo extremamente importante
para consolidar, aprimorar e restabelecer a condição
da Previdência Social no País.
Como membro da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e agora na !-iderança do PFL,
quero registrar, em nome do Partido, o excelente trabalho realizado pelo Senador Beni Veras, Relator da
emenda constitucional, que, sem dúvida nenhuma,
abre um caminho novo na Previdência Social do
País. O Senador Beni Veras, que aqui está presente, com competência, com paciência e com muita
determinação, conseguiu construir uma emenda
substitutiva e um parecer que foi aprovado por todos, inclusive por membros da oposição e do-Governo. Twemos conquistas extremamente importantes,
como restabelecer a paridade dos servidores, garantir os direitos adquiridos e viabilizar a Previdência.
Discutimos futuras fontes de financiamento para as
mudanças que a Previdência Social precisa ter. Conseguimos também manter direitos dos aposentados,
inclusive dos que realizaram o concurso público e
estão na ativa atualmente, formando muito bem o
quadro do Senado.
Enfim, o Senador Beni Veras foi o artífice, juntamente com todos os partidos, de uma proposta
que, tenho certeza, honra o Senado e que demonstrou o acerto da convocação extraordinária ocorrida
na Casa.
Portanto, Sr. Presidente, em nome do PFL, registro o excelente trabalho realizado por todos. E
quero louvar o trabalho artesanal e a competência
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política do Senador Beni Veras, que hoje aprovou o
seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente,
peço a palavra
Líder do PTs:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. EX'.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores, tenho o privilégio - graças a Deus de conviver com a amizade pessoal do Senador
Beni Veras. E essa intimidade honra-me muito, pela
amizade e respeito que tenho por S. EX'.
Tenho aprendido muito nesta Casa com o Senador Beni Veras, principalmente devido a sua humildade como homem, ao seu caráter, a sua simplicidade. Foi ele o responsável por um dos assuntos
mais importantes para este País: a reforma da Previdência Talvez - sem querer desmerecer os demais
Senadores - fosse o único Senador desta Casa que
teria o poder de aglutinar tanto os companheiros da
oposição quanto os de seu partido e de todos os
-partidos no Senado Federal.
Com muita propriedade, a Presidência e as Lideranças desta Casa escolheram a figura do Senador
Beni Veras, que, em momento algum, se aproveitou
dos refletores e dos holofotes. Aproveitou-se, sim, da
sua sensibilidade, da sua capacidade, da sua inteligência-e; com rtu.lita simplicidadef e prooutividade, soube
apresentar a esta Casa um projeto digno de respeito e
que teve praticamente aprovação unânime na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Dessarte, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro e em meu próprio nome,-eu não póderiildei=
xar de registrar esse fato, para que conste dos Anais
do Senado Federal, enaltecendo a figura e o trabalho que o Senador Beni Veras está emprestando ao
nosso País.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares, Líder
do Governo.·
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, foi muito oportuna a intervenção inicial do Senador Romero Jucá, secundado,
de maneira objetiva, pelo Senador Valmir Campelo.
Estamos praticamente na fase crepuscular da
convocação extraordínária. Deveremos, agora, viver
momentos-em que se suceâerá a votaçaode matérias da mais alta importância. Esta Casa teve um-coroamento que considero exemplar. A discussão que
ocorreu hoje, na Comissão de Constituição, Justiça
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e Cidadania, encerrada às 15 horas, deu um alento
extraordinário ao debate parlamentar.
Neste momento, perfilo-me também entre
aqueles que louvam o Senador Beni V eras. O Senador Valmir Campefo tocou num ponto que considero
fundamental: em nenhum momento, o Senador Beni
V eras se preocupou com as lantejoulas do noticiário.
S. Exª manteve uma atitude profundamente discreta,
teve o empenho de conversar com todos os Líderes
e companheiros que, por acaso, opunham-se a algumas idéias do seu parecer e, nesse trabalho - conforme falou o Senador Romero Jucá - artesanal,
conseguiu um resultado que diria praticamente impossível no início da tarefa que lhe foi cometida.
Mas, Sr. Presidente, gosto de fazer justiça: empolgo-me com esta Casa, quando ela trabalha efetivamente a favor do País, como o faz constantemente. E
quero fazer, agora, uma referência a V. Exª também.
Já que estamos chegando à parte final, lembro-me do seu entusiasmo inicial, do seu ardor, concitando a todos nós que aqui comparecêssemos maciçamente, para não deixar sequer uma matéria da
convocação extraordinária sem exame desta Casa.
E V. Exª foi mais além. No momento em que
percebeu que as matérias que haviam sido elencadas pelo Presidente da República já haviam sido votadas, teve a feliz lembrança de solicitar, talvez para
dar ensejo a um dos debates mais importantes desta
Casa e que se encerrou praticamente hoje, a questão do efeito vinculado.
V. Ex" teve a oportunidade de fazer o coroamento de um ciclo profundamente importante, operoso e
brilhante para esta Casa. A reforma da Previdência
passa a ser, atravéS do substitutivo do Sénador-Beni
Veras, uma página de afirmação do Senado da República. Voltará agora para a Câmara dos Deputados,
depois de votada no primeiro e no segundo turno, e levará, na verdade, a contnbuição de todos aqueles que
se empolgaram com o tema e deram ao debate a vivacidade da inteligência que foi coroada pelo Senador
Beni Veras de maneira tão importante e tão objetiva.
Eminente Presidente, eminentes Colegas, hoje
estamos naquela fase em que temos intimamente,
por um lado, o cansaço natural de um trabalho que
foi permanente, diutumo, mas, por outro lado também, a satisfação incontida de proclamar que, se o
êxito está sendo colhido agora, foi graças à determinação firme de V. Exª como Presidente desta-Casa,
encarecendo em todos os momentos a participação
de todos nós e a colaboração desmedida, valiosa,
permanente dos seus Colegas que aqui trabalharam
de forma tão brilhante.
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A figura exemplar, num momento muito feliz, é a
do Senador Beni Veras. Portanto, na condição de Uder do Governo, congratulo-me com meus Colegas.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso lançou inegavelmente um desafio político, mas esta
Casa respondeu de maneira afirmativa, e hoje podemos proclamar alto e bom som. Isso tem de ter a repercussão necessária na Imprensa brasileira, votamos todas as matérias e ainda nos demos ao luxo,
por iniciativa do Presidente Antonio Carlos Magalhães, de trazer para cá um dos debates mais bonitos e
decisivos para o Judiciário brasileiro, que foi o projeto relatado pelo nobre Senador Jefferson Péres.
Portanto, congratulando-me com o Senador
Beni Veras, com os Membros da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e louvando a oportunidade das intervenções dos Senadores Romero
Jucá e Valmir Campelo, quero encerrar parabenizando
V. Exª pela firme condução dos trabalhos, principalmente numa convocação extraordinária que começou
sob crítica, mas que, não tenho dúvida nenhuma, vaise encerrar machetada de elogios, justos e necessários a um trabalho correto que foi desenvolvido.
Muito obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ramez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, imaginem como eu ficaria se não juntasse a minha voz às vozes das lideranças que aqui falaram: Senadores Romero Jucá, Valmir Campelo e
Elcio Alvares.
Mas falo, Sr. Presidente, porque estive à frente em
algumas reuniões na Presidência da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania E como tal, pude dar
e posso dar o meu testemunho, testemunho de quem
viu de perto, testemunho de quem conviveu, testemunho, Senador Beni Veras, de quem teve a audácia de
falar ao seu ouvido e de receber, com carinho, a sua fala
nos meus ouvidos a respeito de.matérias que estavam
sendo tratadas lá Chego a me emocionar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com os trabàfhos do Senado da Repúbr~ca, com os trabalhos dos meus colegas Senadores.
Sei que a atividade política é uma atividade difícil, sei que é ár{IIJa a no.s_sa~missão, sei o quanto
somos injustiçados, o quanto dizem que trabalhamos
para nó~ me~m_Q§,_~ei _que dizem iss_o, mas na minha
consciência e na convivência com os meus colegas,
tenho a firme convicção de que isso não é verdadeiro. A verdade é que, na maioria esmagadora, a classe política - e refiro-me especificamente ao Senado
da República - tem dado e procurado dar uma gran-
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de contribuição para uma maior justiça social no
nosso País.
De sorte que, Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, tenho agora a oportunidade de abraçar esse
Senador, Senador carinhoso - permitam que me refira assim ao Senador Beni Veras -, que vi às lágrimas quando seu parecer foi aprovado. E qual não foi
a minha satisfação e a de todos nós, Sr. Presidente,
Sf!s e Srs. Senadores, pois é a lei mais importante
deste País, que mexe com a vida do povo brasileiro,
a vida da dona de casa, a vida do trabalhador rural e
do trabalhador urbano, a vida do servidor público, a
vida daqueles que ainda estão no ventre matemo,
daqueles que nos deixam, já que tudo isso está englobado naquele trabalho da Relatoria do Senador
Beni Veras, pois a Lei da Previdência Social é a lei
que fala a 150 milhões de brasileiros.
Sendo assim, V. Exi! vai ter o orgulho de dizer
que, no mínimo, com a colaboração dos seus pares,
com a colaboração do Senado da República, ofereceu um espelho dessa lei. E agora já temos sobre o
que trabalhar, o Plenário tem sobre o que trabalhar.
Os Srs. Deputados terão sobre o que trabalhar.
Esse é um trabalho que foi cultivado artesanalmente
e com todo o coração por V. Exi!.
Sei que amanhã ou depois estaremos encerrando os nossos trabalhos, Sr. Presidente, e eu gostaria também de, nessa oportunidade, saudar o Senador Beni Veras, saudar a todos os membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e dizer uma palavra a V. Exi! também, Sr. Presidente
Antonio Carlos Magalhães: temos certeza de que, se
tudo não bastasse e outras qualidades V. Exi! não tivesse, bastaria uma para colocá-lo no pedestal desta Casa, que é a defesa intransigente das responsabilidades e dos interesses desta Casa. É assim que
V.Exi! tem agido: com coragem e com denodo.
Quero também parabenizar V. Exi! e dizer que
realmente o Senado Federal deu resposta àqueles que
não ·acreditavam em uma convocação extraordinária
Se tudo não bastasse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o espelho da lei da previdência social já seria suficiente para justifiCai" a convocação extraordinária
E o que aconteceu hoje, aqui no nosso plenário? Há um povo que tem sede de justiça! Estamos
dando uma parcela de contribuição para desafogar
os trabalhos do Poder Judiciário, da mais alta Corte
de Justiça deste País, para que possamos dar uma
Justiça mais rápida e mais eficiente a todo o nosso
povo e a nossa gente.
Sei que V. Exi! está me dando a palavra pela
sua generosidade. Os outros falaram como Líderes
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de partidos, mas eu falo aqui, Sr. Presidente, por
uma pessoa que, representando o Estado de Mato
Grosso do Sul, está tendo a grande satisfação de
pertencer ao Senado da República e a oportunidade
que esta Casa tem me concedido de, às vezes, participar também um pouco do trabalho de todos aqueles que têm realizado essa tarefa· ingente de estarmos tentando construir uma pátria mais justa para
todos os brasileiros.
Meus cumprimentos à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e principalmente ao Senador Beni Veras e a V. Ex".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. EJci! é um dos efiCientes Líderes desta Casa e
um excelente Presidente em exercício da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que fez com
que as matérias fluíssem com grande rapidez a fim
de que o País pudesse ver o trabalho do Senado.
Concedo a palavra ao Senador José Serra
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, eu gostaria de
somar-me às congratulações apresentadas por vários Senadores à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e particularmente ao Relator da Emenda da Previdência, Senador Beni Veras. Já havia
dito pessoalmente ao Senador mais cedo e quero
aqui repetir publicamente.
Creio que S. Ex" desempenhou seu trabalho
exibindo três atributos que não são tão freqüentes
na vida pública brasileira, infelizmente. Em primeiro
lugar, a coragem de assumir uma tarefa que todos
sabemos bastante ingrata e incompreendida pela
maioria da sociedade. Esta é a realidade. Segundo,
pelo seu espírito de transigência. O Senador Beni
Veras soube conduzir nesta Casa um processo de
entendimento, de negociação, que, no final, produziu
o projeto aprovado. Em terceiro lugar, pela qualidade
técnica do Senador e da equipe que o acompanhou.
O projeto tecnicamente está muito bem feito.
Quero dizer, Sr. Presidente, que li com muita
atenção o projeto. Não partiCi!iefno-lnído, âo conjunto das discussões, mas às vésperas da votação
do projeto, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, estudei-o cuidadosamente. Inclusive com
o recurso dos assessores daqui do Senado e do próprio Ministério do Planejamento, que me acompanharam na epoca érn que lá estive nes5a função.
Concluí que o projeto realmente tem muito boa
qualidade, e permitirá resolver alguns dos problemas
mais graves da Previdência no Brasil, inclusive e
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principalmente, na área pública, porque al e que
está o foco principal dos nossos problemas - não
está na aposentadoria do INSS, está na aposentadoria governamental.
Realmente, Sr. Presidente, verifiquei que não
tinha emendas a fazer. Não havia nenhum ponto que
merecesse alguma iniciativa minha de emenda, de
reparo, naturalmente compreendendo o processo de
entendimento, de negociação, que é normal na política, em qualquer parlamento do mundo.
Oxalá, uma vez o projeto saído do Senado tenho certeza de que o relatório da Comissão será
aprovado pelo Plenário do Senado nas duas votações -, o projeto possa conhecer sorte semelhante na
Câmara dos, Deputados. Estaremos dando um avanço. O Brasil terá dado um passo importante para
equacionar um dos problemas críticos da sua vida
pública, que é o problema previdenciário, que tem
uma dimensão social fundamental e uma dimensão
econômica crítica.
Nesse sentido, o Senado estará fazendo uma
grande contribuição, contribuição essa que não haveria, nos termos em que se colocou, não fossem os
atributos do Relator, do meu amigo, do Senador do
Ceará, Beni Veras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) A Mesa prestará a devida conta ao Plenário e ao País,
no último dia da Sessão Legislativa Extraordinária.
Entretanto, nesta oportunidade, associo-me aos
pronunciamentos de todos os Srs. Senadores de
congratulações ao trabalho realizado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e, em particular, ao trabálho do Senador Beni Veras, que está a
merecer o respeito dos seus colegas, a gratidão do
povo brasileiro e, em particular, do povo cearense,
pela maneira como exerce o seu mandatei, com tanta dignidade, com tanto respeito de seus colegas e
com o aplauso da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Ronaldo Cunha Lima, Odacir Soares, Carlos Bezerra, Ernandes
Amorim, Joel de Hollanda e Abdias Nascimento enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exils serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parte minoritária
da imprensa especializada teceu críticas à recente
operação de venda de exchange bonds, os bônus
brasileiros, no mercado financeiro internacional.

Membro da Comissão de Assuntos Econômicos
- CAE e Relator de duas anteri_ores Mensagens presidenciais referentes ao assunto (Mensagem n2 351, de
1994, que deu origem à Resolução nº 87, de 1994; e
Mensagem n2 235, de 1995, que deu origem à Resolução nº 57, de 1995), pois, como se sabe, cumpre ao
Senado da República o dever constitucional de •autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios", não posso deixar sem reparo esse tipo de
observação, que procúl'à, no mínimo, diminuir o êxito
desse recente episódio e desmerecer os cuidados permanentes desta Casa no exame das autorizações.
No voto favorável proferido à primeira dessas
Resoluções, concordei que seria vantajoso para o
País o seu reingresso no mercado internacional de
capitais, mediante programa de Medium Term Notes, com emissão em vários tranches, abrangendo
diversos mercados, sendo ou não precedido de
apresen~ações info~tivas aos principais centros financeiros. Essa estrutura, aceita a Exposição de
Motivos, garantiria maior agilidade à colocação dos
bônus, permitindo à autoridade econômica definir os
momentos mais adequados às emissões, à vista de
--os mercados refletirem melhora nos preços e volu-· rnes negociados; e;:;tabeleâind6- a oportunidade
ideal do lançamento.
Acrescente-se que os autos do processo, por
mim devidamente estudados, encontravam-se instruídos com toda a documentação exigida pela Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, dispondo sobre os limites globais para as operações de
crédito da União. Os pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN, quanto aos aspectos jurídicos do programa, e da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, quanto ao mérito e obediência
aos limites do endividamento, não registraram impedimento à emissão e colocação dos títulos.
À segunda, complementar e modificativa, destinando-se, como a primeira, à execução de programa
de operações de crédito externo, mediante colocação de títulos brasileiros no mercado internacional,
utilizando-se os recursos daí provenientes à substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa
a menores custos e maiores prazos, o voto, acolhido
pelo Órgão Técnico, foi no sentido da concordância
com as alterações-sugeridas, compreendendo a majoração do valor autorizado, de 2 para 5 bilhões de
dólares; a anulação da obrigatoriedade de listagem
dos títulos em bolsas de valores; e a eliminação do
prazo limite de 5 anos de vigência dos títulos e das
restrições perioâiCidade
pagamento dos júros.
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Com isso, obteve-se o aperfeiçoamento das rotinas de colocação de títulos brasileiros no mercado
internacional e da apresentação do relatório do Poder Executivo ao Senado Federal, prestando conta
da execução do programa, sujeitando-se a autoridade à sanção por desvio da finalidade autorizada e
por omissão ou atraso dessa providência, a que está
obrigada a Administração.
Esclareça-se, no presente caso, que a Resolução n2 69, de 12 de setembro de 1996, que lá foi
aprovada nos termos do art. 48, item 28, da Lei lntema, autorizou a União "a realizar operações de recompra e de reestruturação dos títulos da dívida extema brasileira, contemplando a aquisição de títulos,
com deságio, no mercado secundário, a emissão de
novos títulos para substituir os antigos ou outras modalidades de operações."
A autorização determina que as operações "devarão resultar necessariamente em benefícios para o
País, especialmente em termos de maximização do
deságio a ser obtido pela União na recompra ou na troca dos títulos, redução do estoque ou dos encargos da
divida, alongamento dos prazos ou melhoria do perfil
do endividamento externo do setor público brasileiro. •
Além disso, o referido ato legislativo exige que
o Banco Central do Brasil preste contas à Câmara
Alta, mediante relatório abrangente e analítico, sobre
cada operação efetivada, demonstrando o seu acerto em termos de ganhos para o Brasil, sob pena de
suspensão da autorização para realizar ulterior processo de recompra ou de reestruturação dos títulos
da dívida externa.
No entanto, o Correio Braziliense, desta Capital, na edição de 29 de junho pretérito, reportou-se à
opinião do Professor Reinaldo Gonçalves, titular da cadeira de Economia Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, segundo a qual essa
negociação foi prejudicial aos interesses nacionais. A
grande procura pelos papéis seria atribuída ao pagamento de juro de 395 pontos acima dos rendimentos
dos títulos do Tesouro norte-americano, equivalendo à
taxa de 10,896% ao ano, superior à remuneração
paga pelo México, em operação semelhante.
Não considerou o comentário que esse país,
há longo tempo, classifica-se em melhor posição do
que a do Brasil, que somente agora constrói a sua
própria tradição no mundo dos negócios, no quadro
de avaliação de risco montado pelas empresas para
esse fim qualificadas.
Nem que a procura pelo papel brasileiro, para
pagamento cash, foi 20 vezes maior do que os 750
milhões de dólares vendidos, pois se estabeleceu o
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de modo a não descaracterizar a operação, basicamente de troca de títulos.
Ademais, ignora que o País nunca demonstrou
grande agressividade nesse mercado, limitando-se
ao lançamento de pequenos lotes de títulos - ao
contrário, por exemplo, da Argentina - e que há uma
diferença substancial entre os antigos e os novos
papéis brasileiros, os já conhecidos BR-27, VefiC(veis no ano 2027.
Os bradies, que são títulos emitidos à conta da
renegociação das dívidas externas das nações subdesenvolvidas, na prática eram compulsoriamente
aceitos pelo mercado internacional, ávido de se livrar
da probabilidade de calote.
Os novos, ao revés, são títulos sem o excesso
de garantias exigido pelos outros, e de aquisição voluntária pelas instituições que hoje apostam no Brasil
das próximas três décadas. A operação estabeleceu
uma nova estrutura de financiamentos de longo prazo, conquistando, de vez, a confiança do investidor
internacional nos títulos brasileiros de crédito.
O Estado de S. Paulo também aponta que 'as
taxas de juro dos novos papéis foram mais altas do
que as dos títulos nacionais trocados e recomprados." A observação não considera, é evidente, o efetivo ganho do País, representado pelo deságio na
troca dos títulos antigos pelos novos e pela liberação
de garantias. Contraída a dívida nova, cancelou-se a
antiga, obtendo-se sobra de arrecadação proveniente da venda a dinheiro.
E omite que o Brasil colocou os bônus globais
com spread, que é a -taxa paga pelo investidor para
cobrir o risco da operação, de 3,93%, enquanto o
México, no ano passado, fechou em 5,92%, em operação semelhante. !'Ião destaca que a transação reduziu o principal da dívida externa, possibilitando
economia de 220 milhões de dólares, até o resgate
dos novos títulos.
A maioria dos analistas econômicos, no entanto, refere-se à operação como um notável êxito alcançado péla economia brasileira. Entende que uma
operação financeira desse porte não se faz de uma
hora para outra, açodadamente. A de que hoje me
ocupo, começou a ser delineada no segundo semestre de 1995, ou seja, levou dois anos para ser concretizada, após exigir longos e aprofundados estudos da equipe técnica do Banco Central.
Na avaliação de Celso Pinto, da Folha de
S.Paulo, a emissão e colocação de bônus globais,
que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com
prazo de resgate de 30 anos, ofertados aos investi-
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dores de todo o planeta, "pod" ser cotlsiderada um
sucesso. O Brasil trocou 2 bilhões e 800 milhões de
dólares em títulos originados da dívida externa por 2
bilhões e 250 milhões de dólares de novos papéis.
Além disso, vendeu mais, a dinheiro, 750 milhões de
dólares de novos bônus. •
Os compradores concordaram com um deságio
superior a 20% no valor dos papéis, porque os novos bónus rendem mais. Vão pagar juro de
10,125%, custando 10,896% para o País, anualmente. Se o juro é maior, aplica-se a uma base menor,
porque o País recomprou papéis antigos com deságio compensador.
Conseguintemente, "houve uma economia para
o Brasil com a nova emissão, calculada entre 150 e
200 milhões de dólares. • Além disso, as reservas foram adicionadas de 606 milhões de dólares das garantias e de 750 milhões de dólares da emissão a dinheiro, como se disse.
Leve-se em conta, ainda, que os títulos antigos
embutiam taxa de juro variável entre 5 e 8%, com a
particularidade, porém, de ser pago sobre valor de
face fixado acima do efetivo preço de mercado. Na negociação, os papéis representativos da dívida velha foram recebidos por preço inferior ao praticado; como se
vê, importando dizer que os seus possuidores pagaram 2 bilhões e 713 r.-:i::Jões de dólares para adquirir
2 bilhões e 250 milhões de bônus novos.
Os de agora necessariamente incorporaram
rentabilidade julgada em nível adequado à garantia
de sua maior liquidez no mercado, descortinando um
horizonte melhor de prazos e rendimentos, como cenário de trabalho do mercado com os títulos brasileiros. Foi observada, porém, uma reduzida procura
por parte de instituições nacionais, limitada entre f5
e 20%, demonstrando que o investidor estrangeiro
acredita mais no Brasil, na recuperação que vem
tendo na sua economia, desde 1980, quando suspendeu o pagamento da dívida externa.
O total da emissão, de 3 bilhões de dólares, foi
a segunda maior em todo o mundo, sendo superada
somente pelo lançamento de bônus italianos, de 3,5
bilhões de dólares. Teve, como disse, uma procura
20 vezes superior à oferta, contabilizando compradores para 16 bilhões de dólares de títulos. Foram, de
início, vendidos com taxas 3,95% acima dos títulos
do Tesouro norte-americano, caindo, no fechamento,
para cerca de 30 pontos superiores aos títulos mexicanos, de mesmo prazo.
Acredita-se que esse lançamento de títulos,
havendo melhorado a avaliação do "risco Brasil",
provocará conseqüências positivas para toda a eco- .
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nomia interna, como a abertura de oportunidades
para as empresas nacionais de primeira linha virem
a emitir papéis com prazos mais longos, de até 1O
anos, em substituição aos usuais papéis de 3 e 5
anos de prazo, pois não há preocupação de que venham a aumentar progressivamente a dívida em dólares de governos, bancos e empresas .
Não ocorreu preocupante alongamento da dívida externa, como se comenta, pois a maior parte da
troca compreendeu bônus de desconto e ao par.
Também, a operação não modificou o perfil de pagamentos de juro externo ou exerceu influência sobre o
déficit em conta corrente, conquanto abra ao País a
vantajosa perspectiva de não enfrentar dificuldades
externas, no curto prazo.
No entendimento dos técnicos do Banco Central, a maior tram~ªção brasileira no mercado externo
teve o seu êxito assentado nas razões principais de se
haver conseguido colocar os papéis com prazo de 30
anos, o que representa "um voto de confiança na economia brasileira"; de se ter superado a pretensão inicial de vender 1 bilhão de dólares, pela colocação de 3
bilhões de dólares em títulos; e de não desejarem os
credores se desfazer dos papéi~ em seu poder.
Definitivamente, Srs. Senadores, o Brasil está
"disputando no primeiro time dos países que participam do mercado financeiro•, conforme a constatação de Gustavo Franco, Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central.
As críticas eventuais às autoridades monetárias do País sequer podem abalar a sólida convicção
predominante entre os analistas, segundo a qual a
"!_missão e colocação de bônus globais brasileiros no
merC<ldo. il)!emacion~ obteve (1çentuado e. inatacável sucesso.
Quanto mais não fosse, porque reduziu, de
pronto, o valor de face do principal da dívida externa
antes contraída; acrescentou valores às reservas
nacionais de moeda forte; e melhorou, a níveis nunca dantes alcançados, a credibilidade da economia
do País junto aos investidores de todo o mundo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMOB-PB)Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, ao examinar
hoje a proposta de emenda constitucional de minha
autoria, estabelecendo a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal emprestar efeito vinculante às suas
decisões de mérito, o Senado Federal aprecia o exato sentido da medida, a despeito de renomadas vozes que opinam em sentido contrário.
_ · ~Q apresentar.ª proposta logo no início de meu
mandato, tive em consideração a minha experiência
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como servidor de cartório, membro do M1nis'..é"'0 Público, advogado militante - inclusive com afguns
anos no Conselho Federal da OAB - parlamentar e
executivo. Daí a forma simples como justifiquei a proposição, resumindo:-a ~ em· três pontos fundamentrus:
harmonizar a jurisprudência a partir da jurisdição constitucional- o que é diferente de formá-la; permitir o
acesso à justiça a quem, mesmo não dispondo de re:
cursos processuais não os consegue à
cte reeursos financeiros; e, desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de causas que lhe são postas à
exame - cerca de 30 mil processos/ano.
Tenho como bastantes as vantagens, e pela envergadura das personalidades discordantes esbocei
reações às críticas. Estas podem ser resumidas em
três pontos: engessamento da jurisprudência, quebra
da independência dos juízes singulares, e pouco-Valor
prático relativamente ao desafogamento do STF.
É correto afirmar que a jurisprudência é formada - de baixo para cima - partindo de casos concretos, e portanto quem deve encarregar-se de sua gênese é o juiz singular, mas legalmente quem deve
harmonizar a jurisprudência em todo o país são os
tribunais superiores e o STF. Por isso, é que cuidamos de estabelecer a diferença entre harmonização
e formação de jurisprudência.
A independência dos juízes está intocada na
proposta apresentada ao Senado Federal. Não haverá sanção para o magistrado que, em obediência
à sua formação de valor, descumpra a decisão com
efeito vinculante. Lógico que ensejará prejuízo à parte. Não cuidamos de estabelecer o que convencionou-se chamar de "crime de hermenêutica". Nem por
isso haverá deficiência na execução da medida. Assim, porque o meu pensamento é que a idéia, como
uma nova cultura em nosso direito, tenderá a concretizar-se com o tempo, como ocorreu com a súmula a
partir de sua concepção. O princípio de recorrenibilidade geral restará prejudicado em Jé!VOr da gpe_diê~@,
dificultando a ação dolitigante contumaz.
Lógico que compreendo que a proposta, como
concebida, não se basta, aos seus propósitos. Outras medidas de natureza processuais e, mesmo regimentais no STF, devem ser tomadas, de maneira
que sejam atendidos os objetivos. Destarte o modus
faciendi da vinculação, bem assim sua revisão devem partir desses momentos normativos.
Tenho intenção de apresentar no próximo semestre legislativo projeto de lei que dificulte o recurso contra decisão que tenha prestigiado a decisão
com efeito vinculante, bem assim restringir o efeito
de tal recurso à situação meramente devolutiva, sem
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_prejt.tíz_9_c:le_§_e1J cumprimento imediato. Também não
está fora do exame recobrar medidas como o argumento da relevância e até mesmc)_depósito prévio
-~a,ra _cl_af" SUpOrte~ recurso contrário à Vinculação.
O fato de a jurisdição do STF ter caráter político - a Constituição diz que ao STF cabe, precipuaJ11ênte guarda da Constituição - responde a preo~pação de que a sociedade modema plúrima não
mais aceita concentrações de poderes. Diferentemente, o que se pretende é que todos recebam a
prestação do serviço da justiça. Assim deveriam ter
sido tratados os aposentados no casos dos 147%,
evitando os dissabores das lides e os custos com
desl)esas processuais e de honorários. Modema::merite temos o caso do 28% dos servidores públicos
ainc:ja_carênteJ>_de_uma prestação.
O cometimento do STF, como uma Corte constitucional, tem mostrado que não se deve argumentar com a abrangência da competência estabelecida
ª-~aLc:iQeÍ?itJl vinculante. A tradição da Corte e a
singularidade de alguns feitos inibirão vinculações
Pélra_ ~os que envolvam direito penal, de família e
outras ramos do direito substantivo. Recomenda-se
a aplicação ao direito adjetivo.
_É_oportuno esclarecer que não apenas o judiciário deve seguimento às decisões do STF. Também
a administração pública, origem da imensa maioria dos
recursos que estrangulam os tribunais superiores, estará vinculada à obediência Não é possível que, mesmo o STF tendo reiteradas vezes decidkio uma questão venha a administráção pública proceder de modo
diverso provocando demandas judiciais.
Por fim, respondo à pertinente indagação relativa a sobreviv_ência da competência do Senado Federal em matéria de constitucionalidade para suspender a vigên_cia da norma. Neste aspecto a atuação do Senado Federal é. somente para emprestar
efeito erga omnes ao retirar a norma, encontrada
como inconstitucional, do repertório jurídico. Porquanto somente a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum é que merece a atuação desta
Casa, isto é, quando em um determinado caso uma
das partes levantou a invalidade da norma e o STF,
como instância última ou Única acatou a tese. Daí é
que não merece guarida a tese segundo a qual haverá diminuição_ ria, aJIJoridadt:: do Senado com o
efeito vincul~u1te.
Quando examinou a Questão de Ordem na
Ação Declaratória c!e _Constitucionalidade n2 01, o
STF, sob a relataria do decano da Corte, Min. Moreira Alves, entendeu da constitucionalidade do § 22 do
art. 1 02, nos moldes vigente, que estabeleceu efeito
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vinculante à esta espécie processual, sem que isso
provocasse prejuízo à competência desta Casa.
Concluo pois convidando o Senado Federal a
estabelecer o efeito vinculante como um novo paradigma às nossas tradições jurisdicionais.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, sem desmere~er a
importância e contribuição dos documentos referidos, em meu discurso de 17 de julho, no qual comentava o 'Projeto Lumiar" e "O Que Mudou (e Porque Mudou) nas Leis que Regem a Reforma Agrária' apraz-me anotar o recebimento do Projeto lncra/CRUB/UnB, intitulado"Censo Nacional dos Projetas de Assentamento de Reforma Agrária", lançado
a público no dia 1" de julho corrente. O alentado documento está composto de 62 folhas que constituem
o relatório executivo do Censo, é complementado
por quadros,gráficos, planilhas, que descrevem, com
riqueza de detalhes a população recenseada nos
Projetes de Assentamento.
Em discursos feitos no ano passado, nos meses de setembro e outubro de 1996, dei ao conhecimento da Casa, resuHados de pesquisa sobre a situação dos Projetes de Assentamento do Incra. Nos
discursos de 4 e 12 de setembro de 1996, divulguei
o relatório de pesquisa do Instituto Vox Populi, feito
por encomenda da Confederação Nacional da Agricultura-CNA, intitulado 'Pesquisa de Opinião Pública
e Caracterização Socio-Econômica em Projetas de
Assentamento do Incra, no País".
Nos dias 22 e 25 de outubro de 1996 discursei
relatando sobre os resultados da pesquisa encomendada pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, à Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura-FAO, intitulado 'Principais Indicadores Socio-Econômicos dos
Assentamentos de Reforma Agrária'.
Ressalte-se as dificuldades encontradas na
pesquisa do lncra/CRUB/UnB, de controlar e checar
a listagem dos projetas realmente recenseados, pois
os dados comparados entre as diversas listagens do
Incra não coincidem. Na Tabela 01, uma tentativa de
identificação dos números mais próximos da realidade cruzando dados do Incra e os obtidos pelo Censo: os números extraídos da Tabela do Incra denominada "Projetes em Execução criados até 2 de
maio de 1997' apresentam os Projetes de Assentamento e os Projetes de Colonização. Incluindo-se
esses dados, teríamos 331.740 famílias assentadas
em 1.711 projetas. Esse número, porém, é diferente
do número repassado à Coordenação Nacional no
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início dos trabalhos, os quais acusavam 327.976 famílias em 1.647 projetas.
Mais recentemente, o Incra forneceu dados
onde se excluiriam projetas de colonização ou
emancipados, o número resultante seria de aproximadamente de 254.173 famílias.
A Tabela 01 -reflete a Distribuição dos projetes
e beneficiários recenseados, por Estados, em 1996.
O 1" Censo da Reforma Agrária-lncra/CRUB/UnB,
identificou 1.425 projetas éom 159.778 beneficiários
recenseados e 157.757 beneficiários identificados.
Os Estados do Maranhão, Ceará, Mato Grosso e
Pará figuram como os de maior número de projetes.
O Maranhão conta com 137 projetas e umnúmero de
beneficiários de 27.455; o Estado do Ceará com 132
projetas apresenta como beneficiários 9.250; o Mato
Grosso apresenta um número de 116 projetas e
13.749 beneficiários; o Estado do Pará, com 102
projetes tem 21.308 beneficiários (apesar de ser o
quarto em número de projetes é o segundo em número de beneficiários).
Rondônia com 46 projetas tem uma população
de 12.016 beneficiários. Aparece como o quarto Es·
fado em -número ae beneficiários, em todo o Brasil e
segundo na região Norte.
Na Tabela 1.3 do Censo, número de beneficiários pela clél.sse de· icfaCfe, por Estado, 1996, até os
19 anos figuram 8.976 beneficiários; na classe de 19
a 22 anos, aparecem 5.206 beneficiários e na classe
de 23 a 27 anos 14.182 beneficiários. Nessas três
classes, os mais jovens, globalizam 18% dos beneficiários.
A faixa dos 28 a 35 anos, contém 30.763 beneficiários; de 36 a 47 anos, a classe mais numerosa
com 46.018 beneficiários e a classe de 48 a 57
anos, um numérico de 30.337 beneficiários. Essa importante faixa, que engloba as idade de 28 a 57
anos, totaliza em termos percentuais 68% do total.
As duas últimas classes, dos 58 anos a 65 e mais de
65 anos, contam, respectivamente, com 14.009 e
8.266 beneficiários, um percentual de 14%.
Na importante questão do nível de formação,
tem-se a informação de apenas 3.660 beneficiários
estudam, ou seja, 2,3% do total. O número de
154.097 beneficiários é daqueles que não estudam e
expressam 97,7% do total. Essa informação não seria muito de preóCi.Jpar se a base de formação da população fosse razoável, mas não é o que ocorre.
A Tabela 1.1 O indica a freqüência do nível de
estudo dos beneficiários, por Estado. O analfabetismo estava representado por 45.577 beneficiários,
com 29,5%; os beneficiários com alfabetização in-
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completa subia a 15.600, ou seja, 9.9% do total. Os
que tinham a alfabetização completa c;:am ,,m número de 5.105 beneficiários, e expressava-m 3,2%:
Assim, Sr. Presidente, a situação de formação
básica dos beneficiários dos assentamentos, 67.282,
nas classes de analfabetos, alfabetização incompleta e alfabetizados, totalizavam o 42,6% do total.
Constatando-se esse baixo nível de formação dos
beneficiários, em tabulação cruzada com a informação estudar, 2,3% e não estudar, 97,7%, e tomando
em conta ainda, que a faixa dos beneficiários em
idade de 19 a 27 anos de idade alcança o expressivo de 28.364, ou seja, 18% do total, um programa alfabetização e instrução formal, muito poderia melhorar as condições dos assentados, de faixa mais jovem de idade, e de nenhuma escolaridade.
Os beneficiários com o curso do 12 grau,apenas iniciado ou completo até a 8a. série alcança o
número de 78.179 correspondendo a 49,5%. Os assentados com o 22 grau atinge 3.720 beneficiários,
perfazendo 2,3% do total.
Adequação dos beneficiários às condições dos
assentamentos rurais é muito estreita, isso porque
124.187 beneficiários recenseados, eram agricultores, ou seja, 78,7% do total; 7.021 beneficiários,
eram trabalhadores rurais, ou seja, 4,4%; e 4.404
eram pecuaristas, o que corresponde a 2,8%. Somando-se as três categorias atinge-se 135.612 beneficiários, ou seja, 85,9% do total, com forte vinculação às atividades agropecuárias.
A relação de trabalho/produção, se descreveaduzindo que --dos totais nacionais, as categorias
posseiro (16,57%), proprietário (16,35%), assalariado (12,45%) e arrendatário (12,18o/o)·sãoos que têm
maior incidência. Examinada a situação por estado
da Federação, apenas o Rio de Janeiro, Maranhão,Mato Grosso, Amapá, Piauí e Tocantins apresentam
hegemonia de posseiros.
Os Estados do Ceará, Paraná, Mato Grosso do
Sul e Paraíba têm predominância isolada de arrendatários. O Rio Grande do Sul e o Rio Grande do
Norte apresentam liderança de parceiros. Os proprietários predominam no Pará, Santa Catarina,
Acre, Rondõnia e Roraima. O maior grupo isolado de
Estados têm predominância de assalariados: Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo, Alagoas e Sergipe.
A questão da Educação e Material Escolar,
está baseada na avaliação do pessoal beneficiário
sobre a prestação de serviços básicos de suporte à
escolarização, qualidade e acesso a dois bens publico: merenda e material escolar.
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No País, como um todo, a avaliação é majoritariamente favo~~VEl_l_ern_r~ação ao material escolar:
oõm;-17,9%; regular, 28,5% totalizando 46,5% de
aprovação, enquanto que a percepção de que o ser- viÇo ifprecário 0-U não existe soma 34,4%: Ó mesmo
padrão se dá nas regiões, com percepção mais favorável no Sul (64,0%) e menor no Centro-Oeste e
Nordeste (42,0%).
A dimengío ·~@tivisrrlo"_rnede o grau de participação dos assentados amostrados em diferentes organizações sociais. Entre os 8.711 amostrados com respostas positivas_._ Q_maior enyoMmenl()_lndM!:!_ualizado_é_
com a lgrejaAo se falar de Igreja, esta variável engloba
todas as Igrejas, sendo a Católica a predominante. Cerca de 53,3% têm estreitas relações de associação social
por via da Igreja. Um segundo grupo, quase equivalente
(52,85%)-treqüenta-oU!ms assix:iações, além, das cooperativas (7,6%) e sinclicatos (27,9%).
O desempenho das regiões segue este padrão
nacional, com destaque para a influência da Igreja
no Sul do Brasil, onde 72,7% dos amostrados declara algum tipo de vinculação militante. A grande exceção à predominância da Igreja, como agência de socialização e participação, está no Sudeste: Nesta região o maior envolvimento é com associações diversas (41 ,4%) ficando a Igreja em segundo lugar.
Os dados sobre renda monetária foram colhidos
em duas situações: renda familiar e renda associativa.
A renda familiar foi levantada tanto através de salários
de membros da família, como remessas diversas de
-parentes, aPüsentadonas, serViçOS prestados. Estas informações foram colhidas também junto às associaÇões;-nos casos dO oonef1Ciari6-corripartilharde -recursos- caplãdós-dê forma CóletiVa. As rendas das associações foram divididas pelo número de associados,
corriporido entãoa-parte que caberia a cada um.
.A Tabela 2.12 da Amostra, indica a Renda Monetária Familiar Média, segundo região, em reais, em
1996. A Renda Monetária Familiar Média para o Brasil,
como um todo, foi de R$3284,51. Na composição deste valor sor:naram: salário, remessas diversas, aposerl-tadorias, serviços prestados e outras rendas.
Em linhas gerais, as regiões Sudeste e CentroOeste, apresentam, em valores monetários (reais), a
maior concentração de renda, com R$5.484,49 para
o Sudeste e R$4.978,67 para o Centro-Oeste. De
forma não muito convincente os valores da Renda
Monetária Média para as regiões Norte e Sul, foram
muito próximos. O valor para a região Norte foi de
R$3.895,87 e para a região Sul foi de R$3.305,18.
Em todas as situações a região Nordeste apresentou o menor número de valores de renda, com
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R$2.112,77. Este valor corresponde a 38% do maior
valor auferido pelos beneficiários da região Sudeste.
É importante frisar que estas informações representam apenas a média dos assentados que responderam às perguntas que formatam o quadro. Se
poucos responderam, a média por região pode estar
um tanto desvirtuada.
Quanto à renda monetária associativa, ela seria também uma forma extra de auferir renda, incluindo os resultados monetários auferidos pelas associações. Em princípio se propunha somar os dois
itens (renda monetária familiar + renda associativa),
mas a falta de informações sobre a renda associativa impediu a realização do proposto. É importante
assinalar que esse quadro foi indicado como o mais
difícil de ser completado, principalmente no que se
refere à renda associativa.
A precariedade dos tipos de habitação existentes nos assentamentos foi facilmente constatada. Os
tipos mais vulgarizados, são de madeira (31 ,9%), taipa (28,3%) e alvenaria (23,0%), tomando-se o País
como um todo.
O padrão regional das habitações difere bastante: no Centro-Oeste predomina a madeira (49,1%);
no Nordeste, a taipa (45,3%). Na região Norte, a madeira (50,9%), no Sudeste, a alvenaria (65,4%), enquanto que no Sul, a madeira {73,4%) lidera os tipos
de habitação. No que diz respeito à conservação, o padrão nacional identifica o estado de "regular" como
predominante, de modo isolado (38, 1%), seguido pelo
"bom• (28,8%) e "precário", (24,6%).
A questão saúde foi medida de forma subjetiva,
vez que foi feita pela via da avaliação dos beneficiários sobre a existência e a qualidade dos serviços de
saúde, tanto nos projetes de assentamento onde residem, como no município onde se localiza o assentamento. A avaliação foi feita mediante a análise de
três instituições básicas de saúde: hospital, posto de
saúde e agente de saúde.
Como um destaque é a freqúência relativa de
beneficiários que não responderam aos itens. No
que diz respeito ao hospital, 36,1% referente aos
Projetes de Assentamento, não foi respondido; e
10,0% em relação aos Municípios; simplesmente os
beneficiários negam-se a responder sobre a qualidade do serviço. Em relação aos Postos de Saúde estas
freqüências são de 27,7% nos Projetas de Assentamento e 16,0% nos Municípios. Em relação aos agentes de saúde, não responderam aos Projetas de Assentamento (25,8%) e nos Municípios (21 ,9%).
A questão de avaliação das condições de saúde tanto nos Projetes de Assentamento quanto no
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Municípios que contam com os Projetes, ficou pois
prejudicada.
o quadro sobre Saúcfei complementa~se- com a
referencia às doenças mais comuns da família do
beneficiário, no último ano. Considerando-se a frequência, as doenças que mais incidem na população
de assentados em todo o País são: a gripe (32,0%),
verminose (14,0%), diarréia (9,9%), malária (8,1%)
pneumonia (2,9%) dermatose (2,4%), desnutrição
(1,1%) e outras doenças (12,0%).
A distribuição dos créditos; foi verificado que os
créditos para alimentação, fomento agrícola e habitação apresentam uma maior concentração de distribuição nos últimos dois anos (50,6"/o para alimentação;
55,1% para fome11to agrícola e 52,3% para habitação).
Ao analisar a distribuição por região observase que nas regiões Norte e Centro-Oeste os números relativos estão próximos dos números do País e
decaem nas demais regiões. A região Sudeste, por
exemplo, evidencia que desde 1992 os assentados
já estavam sendo atendidos com este crédito. Na região Sul estes créditos foram distribuídos nos anos
87 e 88. Por vezes os beneficiários recebem os três
tipos de crédito a uma só vez.
Não poderia deixar de enfocar os aspectos do
nível tecnológico e a assistência técnica que foi levantado nos Projetas de Assentamento da Amostra.
Observa-se que a vantagem da região Sul é marcadamemte superior; seguida de perto pela região Sudeste, quando comparadas às demais regiões no
que se refere ao nível tecnológico.
Algumas práticas, como a utilização de sementes selecionadas, possuem alta incidência; no Paraná chega a 90,2% ; enquanto isso no Maral']hão atinge
apenas 15,0%. A nível de grande agregado nacional o
"controle de sanidade animal" é a prática que aparece
com maior freqüência (45,7"/o), o que leva a interpretação de que o entrevistado pode ter entendido que
qualquer atenção para a sanidade de seus animais
pode ter sido interpretado como "controle".
Outra prática freqüente em nível nacional foi
"tratos culturais aâequados", que na verdade pode
significar uma variedade de práticas tecnológicas.
Conclui-se que, embora o nível tecnológico não seja
alto nos Projetas de-Assentamento, ele foi maior do
que a expectativa dos pesquisadores.
A assistência técnica governamental basicamente refere-se aos serviços das Emater's, que é a
que comumente atende os projetas de assentamento. Trata-se, de um levantamento do nível de satisfação do beneficiário em relação à assistência técnica.
Novamente aparece a vantagem da região Sul em
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relação as demais regiões. O índice médio de 'bom'
na região Sul é de 33,9%, ao passo que na região
Norte é de 11,1%. Os índices de 'nenhum• atendimento nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste,
são, respectivamente, 56%, 53,6% e 49,5%. O que
significa que nessas regiões predomina a ausência
de assistência técnica mais do que uma assistência
técnica de má qualidade.
Por último, Sr. Presidente, analisa-se a produção
agropecuária. As tabelas que acompanham o relatório
do Censo Nacional dos Projetas de Assentamento de
Reforma Agrária referem-se apenas aos 20 produtos
de maior ocorrência nas cinco regiões do País. Destaque-se que a maior ocorrência não significa maior área
plantada, maior produção ou maior importância econômica, mas que o produto é plantado mais freqüentemente pelos beneficiários, nos assentamentos.
Em nível nacional o milho é o produto mais cultivado do qual mais foi reportada a ocorrência. A
área média plantada de milho é de 1,6 hectare, a
produção média é de 37 sacos por ano. Destacamse outros produtos em nível nacional como o arroz, o
feijão, a mandioca, o feijão de corda, o café, a canade-açúcar e produtos típicos da pequena produção
como a batata doce, inhame, banana, abóbora.
Em nível regional, além da produção de produtos
de expressão nacional, existem outros produtos típicos
das regiões. Na região Sul, além dos produtos de expressão nacional, destacam-se a produção de batata
doce, batata inglesa, soja amendoim, fumo, erva-mate
e cebola Notável também na região Sul, é a área média de produção de soja de 2,28 hectares.
Na região Norte, além dos produtos de expressão nacional, destacam-se na produção regional o
abacaxi, laranja, melancia e cupuaçu. No Nordeste,
destaca-se a produção de feijão-de-corda, farinhade-mandioca, inhame, algodão, caju, coco anão e
manga. Já na região Sudeste destaca-se a cana-deaçúcar, aipim, quiabo, laranja, maracujá, mamão,
maxixe e abacate.
O destino da produção agropecuária dos assentamentos, a nível nacional, é, predominantemente, os atravessadores. Os atacadistas e varejistas
também são importantes destinos da produção dos
Projetas de Assentamento, e de forma secundária, a
produção é destinada também a outros beneficiários,
às cooperativas e bodegas comunitárias. Na região
Sul a destinação da produção é majoritariamente
destinada às cooperativas.
A criação de animais, em nível nacional, é a
categoria das aves (galinhas, patos e marrecos),
cujo estoque médio em janeiro 1997 era de 28,7 cabe-
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çastoeneficiário. Destaca-se ainda .c:; ovinos, capri-n6s e sulno$; -em Seguida aj)areéem õs-ooVinos com
o estoque iniCial inédio de 4,0 cabeças. Da análise
dos dados, depreende-se que nos assentamentos
os pequenos animais domésticos, com destaque relativo, para além das aves, os ovinos e caprinos, e
em quantidade um pouco menor para suínos e bovinos.
É importante assinalar, Sr. Presidente, que o
relatório do 'Censo Nacional dos Projetes de Assentamento de Reforma Agrária, 1996' deixou faltar informações sobre as dimensões dos lotes, localização da parcela rural, e dados mais próximos sobre
crédito e de como adquiriu o lote.
A falta de informações sobre as dimensões dos
lotes, ou parcelas, ocupados por benefiCiário, representa uma lacuna grave. Isso Impediu a apuração, da
relação entre área ocupada, área em produção, área
com pastagens, reservas, etc. Ao mesmo tempo dificuHou a possibilidade de comprovação de reconcentração dos lotes, ou mesmo na subdivisão do lote inicial.
Ao trazer ao conhecimento da Casa o relatório
do 'Censo Nacional dos Projetas de Assentamento
de Reforma Agrária'não posso deixar de parabenizar o Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
Dr. Raul Bellens Jungmann Pinto, ao Presidente do
Incra, Dr. MiHon Seligman e às Universidades que
participaram do esforço de colocar aos olhos da sociedade brasileira, dos estudiosos, da classe política,
todo o cabedal de conhecimentos que foi produzido
e que nos faz respeitar mais, eh.rtarpaia dotar aReforma Agrária, os Projetas de Assentamento, com legislação adequada e rápida, recursos financeiros,
equipamentos, e, sobretudo mais compreensão e
solidariedade para com a luta dos "sem terra•.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna saudar importante iniciativa do Ministério da
AgricuHura e do Abastecimento. Refiro-me à expedição do novo manual contendo o zoneamento agrícola para a cuHura de feijão não irrigado no meu Estado do Mato Grosso.
A produtividade média do feijão não irrigado no
Mato Grosso foi, em 1995, segundo dados do IBGE,
de 632 kglha. No conjunto da produção nacional de
feijão, a participação mato-grossense é ainda pequena, correspondendo a apenas 0,8% do total. Entretanto, considerando a qualidade de nossos solos, a
abundância de luz solar e os demais fatores favoráveis, a expectativa é de que nossa produção de feijão aumente celeremente.
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ção-floração final, floração final-enchimento de grãA importância do zoneamento agroclimático
para essa cultura, visando à redução dos riscos típios, e enchimento de grãos-maturação);
ccs da atividade agrícola, não pode ser subestimae) c!Lsponibilldade de água no solo (Foram conlia. Atmal, a deficiência hídrica, associada a períosiderados três tipo~ de solo, com diferentes capacidades de armazenamento de água).
dos de longa estiagem durante a estação chuvosa,
constitui, na atualidade, a principal causa das queP,s._s.imulações efetuadas envolveram seis épobras nas safras de grãos do Brasil CentraL-Nessa
cas de plantio: 6 a 10 de janeiro, 16 a 20 de janeiro,
medida reduzir os riscos climáticos para a atividade
26 a 30 de janeiro, 6 a 10 de fevereiro, 16 a 20 de
agríccla, por meio de trabalhos científicos da qualifevereiro e 21 a 25 de fevereiro.
dade desse ora realizado pelo Ministério da AgriculO resultado do zoneamento agroclimático para
tura e do Abastecimento, constitui relevante missão
a cultura de fejjão_oo Estado do Mato Grosso foi um
em defesa da economia nacional.
conjunto de 36 mapas, os quais definem as regiões
de maior ou menor risco climático e as épocas de
Consciente dessa realidade, o projeto do Minisplantio recomendadas para cada Município.
tério da Agricultura, desenvolvido.ern par~fÍ.!!..J:Jll!l.a~
Finatec, a Embrapa, o INMET, o DNAEE, o lapar e a
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Epagri-SC, objetivou identificar, quantificar e mapear
as áreas mais favoráveis ao plantio de feijão não irriO manual do Ministério da Agricultura terá
gado, levando em consideração o clima e, principalgrande utilidade para o produtor rural mato-grossenmente, a precipitação pluviométrica.
se, contribuindo para evitar perdas em razão da
.QCorrência de seca e outros eventos climáticos preNo caso particular da cultura do feijão, a realijudiciais ao empreendimento do agricultor, os quais
zação de um zoneamento agroclimático apresenta
acabàrn tendo reflexos negativos no abastecimento
peculiaridades inerentes ao seu sistema de cultivo.
e nos preços dos produtos agrícolas. Temos certeza
Por exemplo, a existência de até três epocas de
de que o trabalho redundará no incremento e na explantio (das 'águas', da "seca· e de inverno) em determinadas regiões, demandaria uma escala de prio- ... pé!n§õãodª cuf!ura .d.e.Lejjão_no Estado, beneficiando
ridades na execução de um programa de zoneamen~· .
produtores, técnicos e pesquisadores, constituindo,
portanto, uma ferramenta
to. O trabalho do Ministério da Agricultura optou, en. . básica aos diversos seto. r~ ligadps a essa_ CJJitura.
tão, por realizar o zoneamento para o feijão da seca,
em virtude do risco de deficiência hídrica a que está
O intuito do Ministério da Agricultura é que as
sujeito, o qual pode ser caracterizado pelos estudos
informações do manual sejam amplamente divulgadas e franqueadas às associações de. produtores,
de simulação do balanço hídrico.
-entidades· de assistênCia técnica e. extensão rural,
Com base em dados técnico-ci!mtílicos, o proagentes financeiroS. coopemitivas: secretarias de
jeto oferece orientações quanto aos períodos de
agricultura e entidades públicas e privadas ligadas
plantio mais favoráveis por Município e por tipo de
ao setor agrícola, de forma a que os agricultores
solo, de modo a evitar-se as adversidades climáticas
passem a utilizar o zonearnento. agrícola como insresponsáveis por significativo percentual de perdas
trumento efetivo para o aumento de produção e prona agricultura. A identificação das regiões de menor
dutividade.
_
e maior risco climático à cultura do feijão, para o EsSenhor Presidente, Senhoras e Senhores Setado do Mato Grosso, foi feita utilizando-se um monadores:
delo de balanço hídrico, para períodos de cinco dias.
No modelo, foram empregados os seguintes dados
Tendo em vist.ª-a_gra.od~iinportância do manual
para a economia do Mato Grosso, deixo registrado
de entrada:
meu apoio ao Ministério da Agricultura pela sua edi·
a) precipitação pluvial diária (Corri utilização de
ção, bem como meu apelo no sentido de que mais reséries históricas de 45 estações pluviométricas com
cursos sejam aloCadOS para a ampliação desse meritó15 anos de dados diários de precipitação pluvial);
rio trabalho. Requeiro, outrossim, a transcrição da refeb) evapotranspiração potencial;
rida
publicação nós ànais desta Casa.
c) coeficiente cultural;
Era o que tinha a dizer.
d) ciclo e fases fenológicas (Com a utilização
Muito obrigado.
de duas cultivares de feijão, sendo uma de ciclo preDOCUMENTO A QUE SE REFERE O
coce - 75 dias - e outra de ciclo médio - 90 dias. O
ciclo da planta foi dividido em quatro fases fenológiSR. CARLOS BEZERRA EM SEU PRocas: emergência-início da floração, início da floraNUNCIAMENTO:
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MI~ISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIME:'II'TO

ZO~EAME~TO AGROCLI:\1ATOLÓGICO

O Programa de Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, coordenado pela Secretaria da Comissão Especial de
Recursos - CERIPROAGRO, tem como resultado a curto prazo a redução de
riscos climáticos para as culturas de trigo, arroz, soja, milho e feijão nas
respectivas regiões produtoras.
Já concluídos os trabalhos para o trigo em quatro Estados - Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, apresentamos,
agora, os indicativos para as culturas de arroz, milho, feijão e soja nos Estados
de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Slo
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, oferecendo-se ao agricultor
a possibilidade de minimizar perdas de produção decorrentes de eventos
climáticos adversos.
O projeto, com base em dados técnico-científicos, oferece orientações
de períodos de plantio por município e para cada cultura/cultivar e tipos de
solo, de modo a ~vitar-se as adversidades climáticas responsáveis por
significativo perceqtual de perdas na agricultura.
É nosso intuito que tais informações sejam amplamente divulgadas e
disponiblizadas às associações de produtores, entidades de assistência técnica e
extensão rural, agentes financeiros, coopentivas, secretarias de agricultora e
éotidades públicas e privadas ligadas ao setor agrícola, de forma a que os
agricultores passem a utilizar o zoneamento agrícola como instrumento efetivo
para o aumento de produção e produtividade.
Com isso, espen-se evitar que os produtores rurais tenham perdas
significativas em razão da ocorrência de geadas, seca e outros eventos climáticos
prejudiciais ao empreendimento do agricultor, com reflexos negativos no
abastecimento e nos preços dos produtos agrícolas.
Para o desenvolvimento do Projeto o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento conta com a parceria da FINATEC, da EMBRAPA, do INMET,
do
DNAEE, do IAPAR e da EPAGRI-SC, que contribuem com suas
experiências nas áreas de pesquisa agropecuária e climatológica para o alcance
dos resultados esperados.

ARLINDO PORTO

Ministro da Agricultura e do Abastecimento
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CONSEU10 MONETÁRIO NACIONAL
PROAGRO: Alterações de aliquotas
de a.deslo ao PRO AGRO no âmbito
do zoneamento, na safra 1996197, e
ajustes .Complementares.
Senhores Conselheiros.
O Governo implantou a primeira etapa do zoneamc:nto agrícola,
iniciado com a cultura do trigo em 4 estados da Federaçlo. Trata-se de um
conjtmto de recomendações técnicas com o objetivo de aumentar a
racionalidade na atividade produtiva rural, diminuído riscos de perdas. e
assim oferecer um valioso instrumento no processo de tomada de decis&s na
agricultura. Para tanto, as instituições oficiais . de pesquisa realizam
aprofundados estudos relativos a regime pluviométrico dW'SDSe o ciclo
vegetativo das culturas, ocorrência de geada, granizo, altitude e tipo de solo,
e. relacionam tudo isso com as variedades de semc:zrtes nesse contexto.
Por outro lado, o Governo aproveitou essa inovaçlo para
aperfeiçoar o PROAGRO, vinculando-o ao zoneamento, de forma a baixar
custos ao produtor e simplificá-lo. Além disso, a recuperaçlo da imagem do
PROAGRO envolve também o pagamento dos débitos. e para isso o processo
de securtizsção de suas dividas encontra-se em fase de concluslo, bem como
será proposta a inclusão de crédito no Orçami\'ZltO Geral da Unilo destinado
ao pagamento do eventual déficit anual do Programa.
O Voto CMN' No 050, de 28 de março de 1996, instituiu aliquota
diferenciada para o PROAGRO, no âmbito do zoneamento agrícola. para a
safra de trigo. Até agora, a avaliaçio da implantaçlo do referido programa é
bastante positiva. Nesta oportunidade, conforme estava previsto, propae-se a
inclusão das culturas de arroz, feijão, milho e soja no zonesmemo. para os
estados de Goiás, Tocantins. Minas Gerais, Slo Paulo, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul Sendo que os demais estados da região Cemro-Sul ficarlo na
dependência da conclusão dos estudos, ainda em andamento, para posterior
inclusão. Assim sendo, proponho que, na safra de verlo 1996/97 :

1.
A aliquota de adesão ao PROAGRO para as culturas de arroz e
feijão, · quando houver adesão do produtor ao Programa de Zoneamento
Agricola, implantado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, nos

mwlicipios dos estados supracitsdos, seja reduzida de 11,7% para 6,7%; c,:.
relativamente a milho e soja, de 7 % para 3,9 %;
·
2.
h alíquotas acima propostas sejam aplicadas somente às
lavouras implantadas em regime de sequeiro e n!o consorciadas, devendo
cobrir as perdas causadas por granizo, ttomba d'água, vendaval e seca;
3.
h culturas irrigadas, em todos os estados da Federação, sejam
objeto de cobertura do PRO AGRO somente quando ocorrer granizo, tromba
d'água e vendaval, e que tenha a aliquota diminuida de 4,7% para 1,7 %;
4.
A aliquota única paga pelos pequenos produtores no imbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), no
Programa de Crédito Especial para a Reforma Asrária (PROCERA) c nas
. operaç&s de crédito com recursos dos Fl.mdos Constitucionais sob a égide do
Programa da Tem, continue de 2%, sendo que:

a) No caso de empreendimentO com produtos e em áreas onde
esteja em vigor o zoneamento agrlcola, será aplicada a referida taxa somente
àqueles que aderirem às regras do citado zoneamento;
b) Nas lavouras irrigadas prevalece a aliquota fixada no item
anterior de 1,7 o/o •
S.
O produtor poderá contratar direta e livremente a prestaç!o de
serviços de assistência técnica a nível de imóvel. podendo, quando financiada
ser incluida no orçamento analltico para fins de enquadramento no
PROAGRO, revogando o disposto em contrário no MCR 7-3-3 e 7-3-4.

6.

O agente operador do Programa deverá:

a) comprovar a emCfi!ncia das plamas DOI te:moa pmistot DO
zoneameoto no lmbito do PROAORO, para ead& operaçlo enquadrad.a ou
per amostf'8BC:D1, definida pelo Mini!ttrio da Asricuhura c do Abastccimemo;

b) fomecer ao Mini.!te:rio da Agricultura e do Abastecimemo a
informa.ç6es bâsicas sobre 01 processos de PROAORO, DO &mbito do

zoneameato, que pemritam o seu monftoramemo.
Para viabilizar o eumprimemo do disposto DO item 6. o ap:de
operador do PROAGRO f'ri jm • remuneraçlo u base de 10% c!a
arrecsdsç.lo do Programa, a partir da safra de ve:lo 1996197;

1.
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1.
Para efeito do PROAGRO, o valor illdc::uizáve1 aeri. computado a
partir da data de apüeaçlo dos tecUBOS. segundo cronograma de un1izaçto
previsto no orçsnvz.rto analftioo, independ~ da época de hõctaçlo
ef'etiva e do montante ...dcu:rédwoitD..._;_ __
9.
A receita do PROAORO provc::cicme da arrccadaçlo do adicioaal
deve ser destinada, priorimria.meute, 10 pagammto de cobertura Jetbttme a
rcct.II101 própriol doa benefic:iáriol. enquadrado. ele ccm«midade cem •
rearas~

10.
Fica o Banco Ccmral do Brasil. cm artieulaçlo c:om a Seaetlria
de Acompanh.amemo Econ6mico do Ministério da Fazeada. e a Secmaria de
PÓUtica Agrlcola c!o Ministério da Asricultura e do ~
autorizado. a baixar as instruçõea e. a adotar aa pro\id!nciu ju1aada
necessárias 10 cumprimemo do disposto neste Voto, inclusive cfivuJa1r a
te1aç1o dos municlpios de que trata o item 1 ac:im&
11.
h medidas contidas neste voto setlo divWgadSs nos
resoluç.lo e:m anela).

termo~

Voto do Conselheiro.

Pedro Sampaio Ma1sn
Ministro de Estado da Faz.c:nda
SEGUNDA-FEIRA r• JUL 19% OlA RIO OFICIAL flqo.&

SEÇÁO I

Ministério da Fazenda
BANCO CENTJl.l.L DO BRASil
Diu~oria

Coltlitda

aESOL.UÇJ.O I' t. :ttC , Dt U

OE JtnaiO .,_ lttl
Ota~ toar'• aOAeu.nt.o etfrlCOla, eatre
de "do ltM/t1, ~o M aUq~~Cte •
..SictOft&l do ~ • a1\lliU. cc.pl . . .ll•

ur .. p.ra •

~.

*'

O t.A11C:C ~ DO lllt.U%1., M fa.ru
U"t. t• u S.. i ••
c.5t$, ele ll.U.U, t.o~ ~Uoo qo. • CC*SI1a0 RDIIftt.alO aJCIC*.\S., •

-.aa&o

rea11aa68 . . ;t7.0I.tl. tan4o .. •1ata ••

•ta~l~ dQa

arta.

cfa

~·.

·-
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inciao

Yl,

da elUda lAl n• 4.5ts, •• • U ._ t.e1 a•

4.12t,

M

n• 175, de 10.t7.t1, roaolweu:
AJ't,
1• lo40tU u ~ COftCI1~ .. pecia:t.a, para
ofaitoe «M ·~•cSra. . nto no fTO'Ira. da caraatia
Ath14acloe A4te ...
c:u.t.ria (PitOo\GJIOl da eperaçbeo cM c-ateio M ano&, fel~. ailM 0 :)a, Nfra de ver6o 1ttltt7. concl~o~Zidu por produ~r• q~ae, M4Jaau
cllullla eontrat\1&1, opt.e8 por aplicar M ~çbea tkfticu ntorentaa ao IOM . . . nto e<rrScola liiPl~ pelo •tniaurio da AqriC'IIltan
• do Abaatoci . .nto, contaaplen4o novo c=ronoqrau . . plantio, -.binedO
var104adaa do .... nt" • qrau " apucSAo dOe .oloa, aanic:lpiM
conaicSoracSoe ~1Uta4oa, ft08 Utadoa M GOU.a, Ka~ Groaao, Kato croaao do Sul, JUnaa Gerab, S60 h ~o~ lo • ~iMl
t
rectvçlo daa &Uqi!Otaa ele Micional dO
0,.11.15, • 4' dO

(IIC2 7•:1•21

Decro~

aoa aeqvint"

percer~tu•u:

ol anos • fa1jlo: de 11,,. (OIIae lataln. 0 Nto ..,,_
- p o r cor~~) pera 6,7t (ao1a intein. • Hta cUc:i- por centoll
bl allDO
• Mja: da 7,ot (aeta por conto) pua l , "
(tr. . illtal~ a nova cS6ci- por ca~~to):
n • raatri~o daa c a - de CObertura& dO
(.:2 7•5-2) ao& a~u1nt" ave~~toe a4va,--s
&) qt"&JU.SOI

I> 1 treat>e d 'I9"A :

c:l aac:a:
di vendaval!
tU - ro~ de cultivo aaparMo: apeMa l&'fOUr& de aaquo1ro Mo c:onaQrciada.
t 1•
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~icu relaUvu ao , _...llto atrlcola, por qualqver
~
UciUlo 60 proqr. . . fica n~ito U CCID4iç6H veraia
ncw:lll), putie~~l~ta ao qM rafara a lac:ldhcla M au.-tu 80nl&1a • ~
•1~1-c.o
Cio .cllc:i-1 e c a - . . ~ (ICa ,_,_,, 7•J-U,
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*'..,u-. •
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.-traqoo

-nc.o:

1% - fornacar ao KialaU~>le ._ Aqrleult~~ra e *t ~•tacl. .n~ •• 1afor-.aç6eo .,.alca• aeceaaau. . . . - l t a r - t o . . fti: •a-c.
COftfor... ro~l&r1o a - r cSivvlcr•• ~---...

'
~.
J•
InU'OduU( u "'9"illteS altar~ ftO req\lh•
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tarrltorlo nacional, flca oujelto:
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1690S

Ministério da Fazenda
~SOLUÇAO

Nl 2.lll, DE 29 DE AGOSTO DE 1996
Estende aos Estados do Paran&, Rio Grande
do S~l e Santa Catarina diaposiç6ea da
Reaol~çlo
DI 2.294, de 28.06.96 (PROAGRO
- Zoneaaento Aqr1cola).

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 91 da Lei nt
4.595, de 31.12.64, torna pllblico que o CONSELHO HONE'l'ARIO NACIONAL, aesa&o reali:ada e= 28.08.96, tendo em vista •• diaposiç6es dos arta.
41, inciso VI, da citada Lei, e 41 e 14 da Lei nt 4.829, de 05.11.65,
resolve:
Art. lt Estender aos r:atadoa do Paran&, Rio Grande do
S~l
e Santa Catarina •• condi;Oes especiais estabelecidas nos arte. 11
e 21 da Resoluçao nt 2.294, de 28.06.96, para efeitoa de enquadra.ento
de operaçoes de custe1o de arro:, feijlo, milho e lOja, l&fra de ver&o
1996/1997, no Programa de Garantia da Atividade Aqropecu4ria (P~OAGRO),
no Amb~to do :oneamento aqrlcola.
.
Art. 29
Esta Reaoluçlo entra ea viqor na data de sua
publicaçlo.
GUSTAVO JORGE LABOISSitRE LOTOLA
(0(. n9 2.647/96)

Pres~aent.e

SEGUNDA-fEIRA. 1• NL 1996 DlAillO OFICIAL IIIS6
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Zoneamento Agrícola

Redução dos Riscos Climáticos na Agricultura

Cultura de Feijão no Estado do Mato Grosso

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1.

A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não
será prorrogada ou antecipada em hipótese alguma.

2.

No caso de ocorrer algum evento climático atípico à época indicada
(Por exemplo: seca excessiva, que impeça o preparo do solo e
semeadura, ou excesso de chuvas, que não permita o tráfego de
máquinas na propriedade.), recomenda-se aos produtores rurais
não efetivarem a implantação da lavoura nesta safra e no local
atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujeito
a eventos climáticos adversos impossíveis, ainda, de serem previstos
pelo zoneamento.
REDUÇÃO DE RISCOS CLIMÁ TJVOS ]';A AGRICL'LTVRA

ZONEAMENTO AGROCLIMÁT/CO PARA A CULTURA
DE FEIJA·o NÃO IRRIGADO NO ESTADO DO MATO GROSSO
A realização de um zoneamento agroclimático para a cultura do feijão apresenta
peculiaridades inerente ao seu sistema de cultivo. Por exemplo, a existência de até três épocas de
plantio (das "águas" . da "seca", e de inverno } em determinadas regiões, demandaria uma escala de
prioridades na execução de um programa de zoneamento. Optou-se então, após realizar o
zoneamento para o feijão da "seca", em virtude do risco de deficiência hídriCa a que está sujeito. o qual
pode ser caracterizado pelos estudos de simulação do balanço hídrico.
Assim. o presente trabalho objetivou identificar as regiões de menor e maior risco climático
e definir as melhores épocas de plantio para a cultura de feijão no Estado do Mato Grosso. visando a
obtenção de maiores rendimentos e menores perdas de produção.

-------------------------------------------------
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A identificação das regiões de menor e maior risco climático à cuttura do feijão para o
Estudo do Mato Grosso foi feita utilizando-se um modelo de balanço hídrico (BIPZON). para períodos
de cinco dias. Ressalta-se que por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto de
que nos dibersos casos simulados não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às
plantas devido a ocorrência de pragas e doenças. Neste modelo empregou-se os seguintes dados de
entrada:

a) Precipitação pluvial diária: unlizou-se séries históricas de 45 estações pluvwmetncas com 15 anos de
dados dtános de prectpttação piuvtal:
b) Evapotranspiração potencial;
c) Coeficiente cultural;
d) Ciclo e fases {enológicas - foram uólizadas duas cultivares de feijão. sendo uma de ciclo precoce (75
dias) e outra de ciclo médio (90 dias). O ciclo da planta foi dividido em quatro fases fenológicas:
emergência-início da floração, início da floração-floração final, floração final-enchimento de grãos e
enchimento de grãos-maturação.
e) Disponibilidade de água no solo - foram considerados três tipos de solo, com diferentes capacidades de
armazenamento de água:
Solo Tipo 1
Solo Tipo 2
SoloTipo3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Areias Quanzosas
Solos Aluviõris Arenosos
Latossolos Vermelho- Escuros(< 35% de argila)
Latossolos Vermelho - Amarelos
Latossolos Verrnellio - E5curo!n:bffi textltía áfgílosa (::> 3 5% de argila)
Latossolos Roxos
- Podzólicos Vermelho - Amarelos
Podzólicos Vermelho- Escuros
Cambissolos Eutróficos
Solos Aluviais.

Foram efetuadas simulações para seis épocas de plantio: 06 a 10/Jan. 16 a 20/Jan. 26 a 30/Jan. 06 a
10/Fev e 21 a 25/Fev.
.
Para espacialiação dos resultados utilizando-se a freqüência de 80%. cada valor de lSNA. índice de
satisfação da necessidade de água. defuúdo como a relação entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração
màxima da cultura observado durante a fase de enchimento de grãos. foi associado à localização geográfica da
respecnva estaÇão pluviométrica. para posterior elaboração dos mapas uólizando-se o Sistema Geográfico de
Informações (SGJ).
A definição das áreas de maior ou menor risco climático associada à ocorrencia de déficit
hídrico na fase de enchimento de grãos. foi feita estabelecendo-se três classé de acordo com o ISNA
obtido: favorável (ISN~0,60); intermediário (ISN~0,50 e <0.60) e desfavorável (!SNA<0,50).
O zonearnento agroclimático para a cultura de feijão no Estado do Mato Grosso resultou-se
num conjunto de 36 mapas. os quais definem as regiões de maior ou menor risco climático e as épocas
de plantio recomendadas para cada muntcioio.
A produtividade média do feijão não irri~Mato Grosso. segundo dados do ffiGE. EM 1995,
foi de 632 kg/ba. correspondendo a apenas 0.8% da prod
e-nac10nal. O zoneamento agroclimàrico é ~das
princtprus estratégias que atualmente a pesquisa agricola dispõe no sentido de amenizar os riscos de defictencta
túdrica a que a cultura está exposta Além disso, ao definir as áreas mais indicadas para plantio. atende a
produtividade e rentabilidade econômica. permitindo instituir uma política de incentivos à produção. em regiões de
menor risco climático, e estabelecer diretrizes e prioridades de pesquisa na geração de tecnologias para essas áreas.
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Divul~ relacao de .unicipios dos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e S.O
Paulo, para os efeitos das Resolucoes
n. 2.294, de 28.06.96, • 2.311, de
29.08.96 (zoneaaento .;ricola).

Tendo~ vista o disposto nos arts. 1. e 4. da Resolucao n. 2.294, de 28.06.96, e 1. da Resolucao n. 2.311, de 29.08.96,
encontraa-~e anexas inforaacoes relativas a zoneaaento agrícola elaboradas pelo Ministerio da Agricultura e do Abasteciaento (KA), oonte~lando os s~uintes Estados e produtos, respectivos cronograaas de
plantio e listag~ de variedades de se~tes recoeendadas:

I - Kato Grosso- arroz, feijao, •ilho e soja;

II - Minas Gerais - arroz, feijao e soja;
III - Rio Grande do Sul - feijao e •ilho;

IV- Santa Catarina- feijao e •ilho;

V-

Sao

Paulo- arroz, feijao, •ilho e soja.

DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA
FINAHCEIRO
Sergio O.rcy
Chefe
OBS: Retrans•itido

e11

~

Silva Alves

virtude de retificacao no incbo IV.
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Mato Grosso
Cultura: Feijão
Municípios
do Estado
1.Acorizal
2.Agua Soa
3 .Alta Floresta
4.Aito Araguaia
5.Aito Soa Vista
6.Aito Garças
?.Alto Paraquai
8 .Alto Taguari
9.Apiacás
1 O.Aracutanqa.
11.Araquaiana
12.Araguainha
13.Arenápolis
14.Aripuanã
15.Barão de Melgaço
16.Barra do Bugres
17. Barra do Garças
18. Brasnorte
19.Cáceres
20.Campinápolis
21.Campo Novo do Pareeis
22.Campo Verde
23.Campos de Julho
24.Cana Brava do Norte
25.Canarana
26. Carlinda
27 .Castanheira
28.Chapada dos Guimarães
29.Ciáudia
30.Cocalinho
31.Colider
32.Comodoro
33.Confresa
34.Cotriguaçu
35.Cuiabá
36. Denise
37.Diamantino
38.Dom A_g_uino
39.Fiqueirópolis D'Oeste
40.General Carneiro
41.Giória D'Oeste
42.Guarantã do Norte
43.GuiratinQa
44.1ndiavai
45.1tauba
46 .ltiquira
47.Jaciara
48.Jangada
Estado:

~.

todo o Estado
1
Cicio
:precoce
Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo 1
Solo Tipo 2 I - SoloTipo3
1
12
12
12
123456
123456
123456
12345
1234
123456
1234
123
1234
123
1234
123456
1
123
1234
1234
123
123456
123456
123456
123
123456
12
12
2
123456
123456
123456
123
1234
123
13456
123456
1234
1234
12
1
1234
12
1
12
12
12
123456
12345
1234
123
12
1
1234
123
1
123456
12345
12345
12
12
1
1234
123
1
12345
123451
1234
123
1234
123
123456
123456
123456
123456
12345
1234
12
123
1
1234
1234
1234
1234
12
-I
123456
123456
12345
12345
1234
123
123456
123456
1234
123456
123456
123456
12
12
1
1234
12
123456
123456
123
123
1
1
123
123
12
123
12
12
1 23
12
1
123456
12345
12345
123456
1234
123
123
123456
12
123456
123456
1234561
1234
1234
123
12
1
1
1
1
1
Região:

-

-

-

-

-

-
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I Municípios
do Estado
49.Jaurú
50.Juará
51.Juína
52.Juruena
53.Juscimeira
54.Lambari D'Oeste
55.Lucas do Rio Verde
56.Luciara
5-7. Ma r c e I ã n di a
58.Matupá
59. Mirassol D'Oeste
60.Nobres
61. Nortelã ndia
e2.s•. do Livramento
63. Nova Bandeirante
64.Nova Brasilãndia
65.Nova Canaã do Norte
66.Nova Guaritá
67.Nova Marilãndia
68.Nova Maringá
69.Nova Monte Verde
70.Nova Mutum
71.Nova Olinda
72.Nova Xavantina
73. Novo Horizonte do No r te
74.Novo São Joaquim ..
75.Paranaíta
76.Paranatinoa
77.Pedra Preta
78.Peixoto de Azevedo
79.Planafto da Serra
SO."Poconé
81.Pontal do Araouaia
B2.Ponte Branca
83.Pontes e Lacerda
84 .. Porto Alegre do Norte
85.Porto dos Gaúchos
86.Porto Espiridião
87.Porto Estrela
88.Poxoréo
89.Primavera do Leste
90. Querência
91.Reserva Cabaçal
92.Quinatinga
93.Ribeirão Cascalheira
94. Ribeiraozi n h o
95.Rio Branco
96.Rondonópolis
/97.Rosano do Oeste
jss.Salto do Céu
lss.Santa Carmem
1 OO.SantaTerezinha

Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
Solo Tipo 1
Solo Tipo2
Solo Tipo 3
12
123
123456
12345
12345
123456
1234
12345
123456
~234561
12345
123456
1
1
123
12
1
123456
1234
123456
1234
123
1234
1234
-1234
12345
123456
1234
12345
12
1
12
1234
123
123
1234
123
1234
1
1
123456
123456
123456
123456
1234
123
123456
123456
123456
123456
12345
12345
1234
1234
123
123456
12345
1234
1 2 3 4 5-6
123456
123456
123456
234
1234561
12
1
12
12
12
123456
1 2.3 4 5
12341
1234
12
12
123456
1-23456
123456
1234
1234
1234
1234
1234
123
12345
1234
1234
123456
123456
123
1234
12
1234
1234
123
123456
1234
123
1234
123
12
123456
123456
1234
123456
123456
12345
123
123
12
12
1
1234
12
12
12
12
12
1234
1234
1234
123456
123
12

-

-

-

-

-

1
123
1
123
1234[
12/
1234
1234

-

12
1234
12
123
12341
123/
12341
12345

-

1234
12345
123
1234
1234/
123451
12341
12345
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Municípios
de Estado
101.Santc Afonso
102. Santo Ant~.dc Leverger
103.Sãc Felix de Araguaia
104.Sãc José de Povo
105.Sãc José de R. Claro
1 06.Sãc José de Xingu
107.J.dcs Quatro Marcos
108.Sãc Pedro da Cipa
109.Sapezal
11 O.Sincp
111. Sorriso
112.Tabaporã
113.Tangará da Serra
114.Tapurah
115.Terra Neva de Norte
116.Tescurc
117. Torixoréu
118.Várzea Grande
119.Vera
120.Vila 8. da S. Trindade
121.Vila Rica

Sele lipc 1
Sole 1ipo2
Sole "Tipo 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L
I
I

I

i

I
I
I
I
I

Tipos de seles e pericdqs favoráveis de plantio I
Sele Tipo 1
Sele Tioc 2 I
Sele Tipo 31
121
12 I
12341
1
12
1234
12341
1234
1234
123
1231
1234
1234
123456
123456 123456
123456
12341
123 12
1
1
1
12
1234
1234
12345
12345
123456 1234
1234
123456
123456
123456
123456
1234561
123456
12345
1234561
12345
1234561
123456
1234
123456
123451
123
1234
12345
123456
1236
1234
1
1
123456
1234
1234
1234
1
123
123456
123456
1234

-

Identificação dos tipos de seles
Areias Quartzosas
Solos Aluviais Arenosos
Lates seles Vermelho- Escuros(< -35% -de argila)
Latosso!os Vermelho ~ Amarelos
Latossolos Vermelho- Escuros com textura argliosa (> 35% de argila)
Latossolos Roxos
Podzólicos Vermelho - Amarelos
Podzólicos Vermelho - Escuros
Cambissolos Eutróficos
Solos Aluviaís.
r Reg1ão: todo o Estado

i Ctdo

4

recoce

-

Epocas de semeadura e períodos de plantio Ciclo precoce
--Data final do período
Data iniCial -dO PeriodO i
Períodos
I
1 o de janeiro
6 de Jane1ro i
1
'
'
20 dl! ilme~rc
16 d-e Jane1ro 1
2
'
30 de janeiro
26 de Janeiro 1
3
'
-1·0 êe fevereiro
I
-6 de· feVereirO i
4
20 de fevereiro
16 de fevtÚetro t
5
'
25 de fevereiro
21 de feveretro 1
6
I
A época de plantiO tndtcada pelo zoneamento para cada i-eg1â6 não serâ prorrOgada- ou anteCipada
em hipótese alguma. No caso de ocorrer algum evento atípico à epoca 1ndicada (p.ex.: seca
excess1va que impeça o preparo do solo e semeadura, ou excesso de chuvas que não permrta o
tráfego de maqumas na propriedade). recomenda-se aos produtores não efelivarem a Implantação
da lavoura nesta safra no local atmg<do. uma vez que. fatalmente. o empreendimento estam sujeito a
eventos cllmaticos adversos imoossivels. ainda. de serem orevistos oelo zoneamen1o.
Cultivares de fei'ào recomendadas • Ciclo precoce

• Jalo Precoce.
Fonte: Embrapa

I

I
!
I
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Estado: Mato Grosso

'

.

Feijão
Municípios
do Estado
1.Acorizai
-- ---2.Agua Boa
3 .Alta Floresta
-----4.Aito Araouaia
S.Aito Boa Vista
6.Aito Garças
7 .Alto Paraouai
B.Aito Taouari
9.Apiacás
1 o .Aracutanaa
11.Araguaiana
12.Araguainha
13.Arenápolis
14.Aripuanã
15.Barão de Melgaço
16.Barra do Bugres
17.Barra do Garças
18.Brasnorte
· 19.Cáceres
20 .Cam pinápolis
21.Campo Novo do Pareeis
22.Campo Verde
23.Campos de Julho
24.Cana Brava do Norte
25.Canarana
26.Carlinda
27.Castanheira
28.Chaoada dos Guimarães
29.Ciáudia
30.Cocalinho
31.Colider
32.Comodoro
33.Confresa
34.Cotriguaçu
35.Cuiabá
36.Denise
37.Diamantino
·38.Dom Aquino
39.Figueirópolis D'Oeste
40.General Carneiro
41.Giória D'Oeste
42.Guarantã do No r te
43.Guiratinga
44.1ndiavai
45.1tauba
46.1tiquira
47.Jaciara
48 .Jan_gada
CUltura:

-~--

~

1

,.Região: todo o Estado

:Intermediário
Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
-- - SoloTipo·2
SoloTipo3
Solo Tipo 1
-1
"
1
12
- -1234
12345
123456
12
12345
123456
12
123
123
12345
12345
123456
1
12
123456
12
123
-- -- ··12345
12345
123456
12
12
1234
1
1
123456
123
12345
12
123
12
12345
12345
12345
12
1
1
1
1
12
1
1
123456
1234
12
12
1
12
12
12345
1234
123
123
1
1
123
12
1234
1234
12
123
123
12
-- --1 2 34
123456
12345
123456
1234
123
123
1
.. 1234
123
12
12
1
123456
12345
1234
123
123
12
1234
1234
1234
123456
12345
12345
12
1
12
123456
123
123
123
1
12
12
1
123
1
12
1
1234
1234
12
123456
12345
123
1234
12
12
123456
12345
1234
123
123
12
1
1

-

c-

Ciclo

-

-

--~--

...

...

.

~

-

-

.

-~---

-

-

-

...

-

-~

-

-

.

.

-

-

-
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Municípios
Tipos de solos e períodos favoráveis de plantio
do Estado
Solo Tipo 1
SofoTipo2
SoloTipo3
49.Jaurú
12
123
12
·-·
. -·
50.Juará
123
12345
123456
. 123456
---51.Juina
--·
. 123
1234
52.Juruena
123
12345
123456
53.Juscimeira
123
1
54.Lambari D'Oeste
1
1
55. Lucas do Rio Verde
123
1234
123456
123
56.Luciara
12
123
-,
1234
57.Marcelàndia
12
1234
58 .Matupá
1234
1234
1
59.Mirassol D'Oeste
12
1
50. Nobres
123
12
123
6 1 . Norte I à n di a
123456
12
123
62. s•. d_o Livramento
1
63.Nova Bandeirante
123456
12345
12345
64. Nova Brasilãndia
12345
12
12
65.Nova Canaã do Norte
123456
1234
123456
12345
66. Nova Guaritá
12345
12
67.Nova Marilândia
123456
12
123
68.Nova Ma ri n__g_á
123456
1234
123
69.Nova Monte Verde
123456
12345
1234
123456
70.Nova Mutu m
1234
123456
-- '71.Nova Olímpia
1
1
__,_,._ __ __
72. Nova Xavanttna
1
2
..
1
2
I
--73.Novo Horizonte do N arte
123456
1234
123
74 Novo São Joaquim
12
1
1
12345
75. Paranaíta
12345
1234
1234
76.Paranatinga
123
12
- --··
. 12
123
??.Pedra Preta
123
-1234
78.Peixoto cje Azevedo
12345
12345
..
123456
79.Pianalto da Serra
1234
12
12
80.Poconé
1
123
81.Pontal do A ragu aia
12
12
123456
82.Ponte Branca
123
123
123
12
83. Pontes e Lacerda
1
1234
1234
84.Porto Ale_gre do No r te
1234
123456
12345
85.Porto dos Gaúchos
1234
12
86. Porto Espiridião
12
1
1234
87.Porto Estrela
12
12
88.Poxoréo
12
12
1
89.Primavera do Leste
1
1234
123
90.Queréncia
12
1234
12
91.Reserva Cabacal
12
92.Quinatinga
123
1
93.Ribeirão Cascalheira
1
123456
12 3
94.Ribeiraozinho
12
12
1
95.Rio Branco
1
123
12
96.RondonóQ_olis
1
I97.Rosário do O este
1234
.c. - 1.2_
- ; .•.• 1 ... 12 I
98.Salto do Céu
12
- -- t2
12 I
99.Santa Carmem
123
12 3 I
_:_·
""'
. . .12
I
/1 OO.SantaTerez1nha
123 I
123
12 I
----~~-

-~--

.-,._-_,.,.~,._--...

~

-

-

-=~~~~---~

.

-

...

-

-

.

..

-

-~·-

..-

~-

~

-

-~

-

-

-

-

-
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Municípios
do Estado
11 01.Santo Afonso
I102.Santo Ant•.do leverger
I103.São Feiix do Araguaia
1104 São José do Povo
I105.São José do R. Claro
106.São José do Xingu
107.J.dos Quatro Marcos
108.São Pedro da Cipa
109.Sapezal
!111 Sorriso
112. Tabaporã
113. Tangará da Serra
1'14.Tapurah
115. Terra Nova do Norte
116.Tesouro
117 .Torixoréu
118.Várzea Grande
119.Vera
120.Vila 8. da S. Trindade
121. Vila Rica

F-""'

1234
1234
1
1
123
1234
1234
123456
12345
12345
1234
123
123

123
1234

-

I

123
123
123
1234
1234
1234
12
12
123

I
~

12

123456
1234
12
123
123
12345
123456
123456
123456
123456
12345
123
123456
1
123
1234
123456

-

-

123
12
1234

1234

Identificação dos tipos de solos
Solo Tipo 1

i • Areias Quartzcsas

I•

Solo Tipo 2
Solo Tipo 3

I

Solos Aluviais Arenosos
I • Latossolos Vermelho - Escuros (< 35% de arg1la)
I • Latossolos Vermelho - Amarelos

.•
..
.

I

Latossolos Roxos
Podzólicos Vermelho - Amarelos
Podzôlicos Vermelho • Escuros
Cambissotos Eutróficos
Solos Aluviais .
"

LEstado:

Mato Grosso
I Cultura: Feijão

".~"

.. - --·
,

i Reaião; todo o Estado
-!

CiClo

.
4

: intermediário

Epocas de semeadura e períodos d11 plantio - Ciclo intermediário
Períodos
Data inicial do período I
Data final do período
I
1
I
6 de janeiro i
1o de janeiro
2
I
16 .de ianeiro I
20 de janeiro
3
I
26 de iane~ro 1
30 de iane~ro
4
1o de fevere~ro
6 de feverelfo I
I
5
I
16 de fevereiro I
20 de fevereiro
6
!
21 de fevere~ro I
25 de fevereiro
A época de plantio indicada pelo zoneamento para cada região não será prorrogada ou antecipada
em hipótese alguma, No caso de ocorrer algum evento atípico à época indicada (p.ex.: seca
excessiva que 1mpeça o preparo do solo e semeadura. ou excesso de chuvas que não permita o
tráfego de maquinas na propriedade), recomenda-se aos pnodutores não efetivarem a implantação
da lavoura nesta safra no local atingido, uma vez que, fatalmente, o empreendimento estará sujerto a
eventos ctimáticos adversos imcossive1s. amda. de serem orev1stos ceJo zoneamento.
Cultivares de feijão recomendadas e preferencias -Ciclo intermediário
• Apare. Carioca, Diamante Negro, Emgopa 201-0uro, Pérola. Rio 1ibagí e Safira.
• IAPAR 14, para a~1ão de latrtude 13• s
Fonte: Embrapa

I
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
de satisfação, saúdo, nesta oportunidade, a implantação do Programa Estratégico para o DesenvolviPresidente, Sr'!s e Srs., Senadores, tenho assistido,
mento do Turismo na Região dos Lagos do Rio São
em várias oportunidades o Senador Ramez Tebet
reclamar da pouca eficiência do Fundo ConstitucioFrancisco, lançado no Recife, no dia 7 de julho último, em uma cerimônia presidida pelo Senhor Vicenal de Financiamento do Centro-Oeste, em detrimento de sua destinação funcional.
Presidente da República, Marco Maciel, com a pre_se11ça. clQ .!"residente .do Conselho Deliberativo do
Também tenho a reclamar do Fundo Constitucional do Financiamento do Norte-FNO, que definitivaSebrae nacional, Pio Guerra Júnior, e o Presidente
mente deixou de cumprir o seu papel em Rondônia
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco Tenho recebido inúmeras queixas de produtoChesf, S~rgio Moreira.
res rurais e de suas organizações formais, que se
O evento materializou-se por meio da assinatucansam de buscar créditos nas Agências do Banco
ra de dois protocolos de intenção. O primeiro estabelec;ido. ~ntre o Se.llrae. nacional e suas seções nos
da Amazônia, em todo o Estado, sem, contudo, terem suas reivindicações atendidas.
Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia,
Além de serem atendidos com descaso a india Chesf e o Fórum para o Desenvolvimento da Referença, por determinados servidores do Banco, os_
gião_do Sã() Franc;i?co. O segundo, de parceria operacional entre o Sebrae nacional, o Sebrae de Perprodutores rurais são freqüentemente •enrolados',
em alguns casos há mais de dois anos.
nambuco e o Banco Excel.
O Programa Estratégico atingirá diretamente
O que é pior são as expectativas geradas para
os produtores, os quais, em alguns casos, assumem
14 Municípios, 7 de Pernambuco, 2 da Bahia, 3 de
compromissos, em função de financiamentos promeAlagoas e 2 de Sergipe. Nesses Municípios, será feito, inicialmente, o inventário da oferta turística. Com
tidos e não realizados.
O BASA está descumprindo a sua função, não
base nos dados do inventário, será direcionado o
viabilizando financiamentos de programas e projeplanejamento das atividades, seja para desenvolver
tos, prejudicando o desenvolvimento do Estado.
as potencialidades já existentes, seja para identificar
Não tem cabimento o atual desempenho do
áreas que melhor se prestem ao recebimento de inBanco da Amazônia em Rondônia.
centivos para implantação de empresas e empreenAlém de não patrocinar novos financiamentos,
dimento~ turísticos ..
o custo dos projetes financiados é insuportável para
A Companhia Hidrelétrica do São Francisco
os produtores rurais atendidos.
conduzirá a realização da primeira etapa do progralncluir nos projetes financiados a Taxa de Juma e prevê aplicar 70 mil reais nessa fase, enquanto
que os escritórios do Sebrae, nos quatro Estados
ros de Longo Prazo com Taxa de Juros de 6% ao
envolvidos, pretendem investir 210 mil reais. Em
ano é, de antemão, saber da sua inadimplência premeditada, pois o tomador do empréstimo não terá
Pernambuco, para incentivar as pequenas e as mi_croernpresas a surgirem por força dos investimentos
condições de pagar o financiamento, em razão do
projeto respectivo não oferecer retomo sufiCiente
do programa estratégico, o Banco Excel colocará à
para efetivá-lo.
disposição 20 milhões de reais.
Segundo o Presidente do Fórum para DesenDuas medidas impõe-se, no caso, com ao máxima urgência:
volvimento da Região do São Francisco. Augusto Céa - reduzir custos dos financiamentos efetuasar de Souza, em dois anos, prevê-se que a região se
dos, eliminando-se a Taxa de Juros de Longo Prazo,
__consolide como pólo turístico. Segundo ele, quando
_estiverem à disposição todas as informações, haverá
incompatível com economia estável, porque representa uma expectativa inflacionária; e
condições para estimar •quantos empregos vão ser
b - retomar-se o financiamento de projetes, ingerados e qual o volume de investimentos'.
clusive os que estão parados nas agências do BanDe acordo com estimativas preliminares, turisco da Amazônia S.A.
mo, pesca, negócios envolvendo produtos do setor
Não estará o BASA f~endo Outféi c:c>!Slk.Q~ primário, pequenas e microempresas são atividades
não seja cumprir o seu papel.
identificadas como susceptíveis de incentivos na reEra o que eu tinha a dizer.
gião. Os cem quilómetros de vale entre a barragem
Muito obrigado.
de ltaparica, no Estado da Bahia, e a de Xingó, na
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
divisa de Sergipe e Alagoas, que se caracterizam
por uma grande variedade natural formada por caPresidente, sr-s e Srs. Senadores, movido de gran-
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choeiras, canhões, quedas de água e as hidrelétriSenhor Presidente, Senhoras e Senhores Secas de Paulo Afonso e Xingó, constituem um espaço
nadort?s, o Prqgrama Estratégico para o Desenvolvi·mento desse espaço nordestino é de fundamental
com importantes condições para atração turística.Além disso, reservatórios e espelhos de água, em
importância para a continuidade e a implementação
quantidade superior a mil quilómetros quadrados,
da economia local, em face do término das grandes
são outros pontos merecedores de estudo para fins
obras tocadas até ao presente pela construção das
turísticos.
g_rancil:l_s_hidrelétrica$ do rio São Francisco.
Essa região, com cem quílômetros de extenA construção. da última_ hidrelétrica nessa área
são, será estudada por uma equipe de pesquisadoprovocará o desaparecimento da oferta de empregos
res. Da pesquisa, esperam-se como resultados roteidiretos, que, nos momentos de atuação mais intensa,
ros ecológicos, culturais, históricos e náuticos, além
chegou a atingir 12 mil postos de trabalho, com uma
média de 4 mil empregos ao longo das últimas cinco
de projeto de infra-estrutura de atendimento aos turistas, que poderão receber financiamento de bandécadas. O término da construção da usina de Xingá
representará a "desocupação de mais da metade da
cos oficiais e privados. Trata-se de locais, de sítios
com atrativos diferenciados e condições de motivar o
Vila de Xingá que hoje se constitui de 1.553 casas,
interesse de visitantes do Brasil e do exterior. Temmais in~;talações e_ equipamentos comunitários de saúse uma boa idéia dessa verdade ao contemplar, _____ de'-~y_çação, comércjo, comunicação, além de intraestrutura de abastecimento dágua, esgotos, drenacomo descreve a justificativa do programa, o •eontraste visual entre a caatinga estorricada pelo sol e a
gem, sistema viário, redes elétricas e telefónicas•.
imensidão dos 1000km2 de espelho dágua dos três
A implementação do Programa Estratégico
lagos•, para certificar-se de "uma paisagem também
constituiu-se uma ·alternativa de necessidade com
internacionalmente inédita, marcada pelo convívio
grande perspectiva de crescimento e permanência,
de um ambiente de características desérticas com
uma vez que terá por base as características e as
grandes volumes dágua".
potencialidades da ecologia local. A iniciativa criará
novas ofertas de emprego, seja por meio do turismo,
Nos Municípios de Paulo Afonso e Glória, na
seja
pelo estabelecimento de pequenas e microemBahia, Delmiro Gouveia, Olho DÁgua do Casado e
presas que darão continuidade e dinamismo ao dePiranhas, em Alagoas, e Canindé do São Francisco
senvolvimento dessas paragens.
e Poço Redondo, em Sergipe,-estão localizados muiPara tanto, é grandemente auspiciosa a particitos sítios históricos e arqueológicos, bem como nepaÇão de instituições como o Banco Excel que cololes se desenvolve um significativo artesanato local.
ca à disposição dos novos estabelecimentos, recurO. vale do Raso da Catarina, uma profunda e _ - ~ sos importantes. Segundo as palavras do Vice-Presisinuosa garganta seca, com formações rochosas e
dente do Excel, Gilberto Almeida Nobre, na ocasião
fauna típica dos semi-árido, hoje considerada Unidada assinatura do protocolo, em Recife, falando das
de de Conservação, deverá ser reclassificada para
pequenas empresas e dos empreendedores emerse transformar em centro ecoturístico.
gentes do Estado de Pernambuco: "Juntos, Excel e
Em Paulo Afonso, encontra-se a primeira usina
Sebrae, reafirmam hoje a convicção naquele seghidrelétrica do Nordeste, hoje preservada pela
mento da atividade produtiva brasileira que contagia
CHESF, construída em 1913, pelo Coronel Delmiro
e agiliza o processo de crescimento econômico e o
Gouveia, para alimentar sua fábrica de linhas e que
amadurecimento social do país".
tantas dores de cabeça lhe trouxe, pois o barateaUno-me, portanto, com grande entusiasmo, às
mento da produção têxtil não interessava aos inglepersonalidades, às instituições e ao povo, promotoses, que então dominavam esse mercado.
res dessas iniciativas, sem dúvida, alvissareiras para
o futuro da população do vale do São Francisco e
Na expressão de Pio Guerra Júnior, presidente
dos Estados contemplados.
nacional do Sebrae, "na área desse projeto existem,
Era o que tinha a dizer!
além dos lagos, serras exuberantes como Tacaratu
_Q_
SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT - RJ.
e Água Branca e as reservas biológicas de Serra
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção
Negra, Pedra Talhada e o Raso da Catarina, célebre
de Olorum, inicio este pronunciamento.
na nossa História, por ter acolhido Lampião e Antônio Conselheiro e ser berço de manifestações folclóA decadência do ensino no Brasil é um dos
ricas como o Reisado, o Zabumba, o Toré, a Cavaproblemas mais preocupantes com que nos defronlhada, a Vaquejada e o forró".
tamos nesta virada de milênio. Iniciada nos governos

280

militares, que preferiam alocar recursos nas Forças
Armadas e em obras espetaculares, ma,; s.,m consistência, como a Transamazônica, em detrimento
de nossas necessidades educacionais, essa política
suicida acabou gerando uma série imensa de distorções, agravadas pela difícil situação vivenciada nos
últimos anos pelo setor público, quer em âmbito federal, estadual ou municipal.
Uma das heranças mais funestas que recebemos dos governos pós-64 é a ênfase no ensino superior, principal destinatário dos recursos federais
destinados à educação, com o que se deixa a ver
navios a educação fundamental -justamente aquela
que, pela Constituição, é dever do Estado proporcionar à população como um todo. Essa opção é mais
um fruto da visão elitista que predomina em nossos
meios intelectuais e políticos, sempre prontos a privilegiar uma minoria à custa do sacrifício imposto às
grandes massas.

Dentre as inúmeras distorções que caracterizam a situação do ensino no Brasil, uma das mais
graves diz respeito aos salários pagos aos professores de primeiro e segundo graus, em especial aqueles vinculados à rede pública. Sou do tempo - e com
certeza também o são meus colegas desta Casa,
mesmo os mais novos - em que professor ganhava
salário decente. As greves de professores, hoje parte de uma :nefasta rotina, a ponto de terem praticamente perdido o valor como instrumento de reivindicação, constituem fato relativamente novo neste
País. Tão novo que nenhum de nós, tenho certeza,
jamais viveu tal situação no período em que freqüentávamos os bancos escolares.
Com todas as suas conseqüências nocivas, as
greves de professores são apenas um sintoma do
descaso das autoridades em relação à educação,
sobretudo a educação pública, numa atitude que demonstra, como tantas outras, a falta de perspectiva
política de nossas elites. Movida tão-somente pelo
desejo de permanecer no poder a qualquer custo
pelo maior tempo possível - projeto que assenta, em
parte, na existência de uma população pouco instruída, logo pouco informada e, portanto, pouco crítica-, a
classe dominante brasileira parece não perceber que a
superação de nosso subdesenvoMmento passa, necessariamente, pela melhoria do nível de instrução de
nosso povo, ainda mais indispensável num mundo em
que a informação é, cada vez mais, a chave para o
progresso. Ou pior: embora se perceba claramente o
erro dessa política, prevalece o egoísmo dos setores
privilegiados, mais interessados em manter o status
quo do que em ver o País progredir.

Se para a totalidade da população deste País a
situação do ensino pode ser considerada muito grave, esta se toma catastrófica do ponto de vista mais
específiCo da população afro-Brasileira. Recente estudo cujos resuHados foram parcialmente publicados
pelo jornal Folha de S.Paulo no dia 2 de junho último aponta, mais uma vez, o enorme fosso que separa negros e brancos em nosso f>aís, seg!!ndp todos os indicadores sociais pertinentes, dentre os
quais se inclui, obviamente, a educação. O relatório
de Desenvolvimento Humano no Brasil, realizado
por pesquisadores da FASE (Federação de Órgãos
para Assistência Social e Educacional), respeitada
ONG de Âmbito Nacional, mostra que cerca de 35%.
dos Afro-Brasileiros ("Pretos' e 'Pardos•. como prefere o IBGE) são analfabetos, contra apenas 15%
dos Brancos. Entre os que têm segundo grau completo, a probabilidade de ingresso na universidade é
de 43% para os brancos, mas de pouco mais de
20% em média, para os descendentes de africanos.
Por esse e outros fatores, o Brasil, que ocupa um razoável. 632 lugar segundo o lndice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, desceria para a
120!1 posição, ficando entre as nações mais pobres
do mundo, caso se levasse em conta exclusivamente a população negra. Isso dá uma idéia bastante
precisa da distância entre negros e Brancos neste
País, assim como
esforço necessário para superarmos essa desigualdade.

do

No caso específico da educação, embora não
haja discriminação no acesso à escola pública, o racismo está presente como importante fatora explicar
essas disparidades. Estudo realizado pela prestigiosa Fundação Carlos Chagas, vinculada ao Governo
do Estado de Minas gerais, mostra claramente o
modo como a escola fabrica o fracasso do aluno negro, para depois atribuir esse mesmo fracasso a
uma suposta incapacidade desse aluno em aprender
ou em se adaptar ao meio e às exigências do ambiente de ensino. Sem referências positivas nos textos de História, sem sequer se ver representado nas
ilustrações dos livros em geral .- para não falar na
imposição de uma cuHura totalmente Européia, desvinculada dos valores da cuHura Afro-Brasileira, tão
louvada quando se pretende provar a suposta tolerância do brasileiro à diversidade -, o jovem AfroBrasileiro acaba encarando a escola como um ambiente estranho e hostil. Como se vivêssemos num
país ocupado e fôssemos obrigados a absorver uma
cuHura alienígena, imposta por conquistadores. O resultado é um índice enorme de fracasso escolar e
abandono da escola entre os alunos negros, situa·
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ção reforçada pela inserção social da população AfroBrasileira, que, mostram os números, sofre em dobro
os efeitos da pobreza, dentre eles a dificuldade de
manter os filhos estudando, dada a necessidade de
que estes contribuam para a minguada renda familiar.
Nessas condições, é com imensa tristeza que
assistimos à criminosa desmontagem do programa
dos Cieps, as escolas de tempo integral criadas nos
dois governos de Leonel Brizola no Rio de Janeiro,
sob a Orientação e supervisão do saudoso Professor Darcy Ribeiro, uma das maiores autoridades de
educação que este País já produziu. O pontCK:have
da concepção dos Cieps - não por coincidência,
alvo central dos ataques de seus detratores - é a
idéia de manter o aluno na Escola pelo tempo máximo
possível, fornecendo-lhe urna educação de qualidade,
integrada ao esporte e ao fazer com alimentação, assistência méd~ontofógica e orientação higiênica,
incluindo o banho. De modo não só a prepará-lo adequadamente para o sucesso em uma sociedade cada
mais competitiva, o que é fundamental, mas também a lhe ocupar ao máximo o tempo livre, evitando
os desvios da violência e das drogas.

vez

Evidentemente, uma proposta tão avançada e
generosa não poderia agradar aos que têm na ignorância do povo um dos principais instrumentos de
sua manutenção no poder. Em resultado disso, uma
das primeiras ações do aluai Governo do Estado do
Rio de Janeiro foi exatamente a extinção do programa Especial de Educação, vítima da ira dos poderosos e dos privilegiados. Isso resultou num escandaloso desperdício, que já ultrapassa a casa dos 30
milhões de reais, segundo reportagem publicada, dia
30 de maio último, no insuspeito jornal O Globo.
São Cieps desativados, piscinas abandonadas, consultórios médicos e dentários fechados, antenas parabólicas transfonnadas em peças de decoração, livros postos de lado pela mudança do programa.
Sem falar nos laboratórios de química, física e biologia, que não podem funcionar devido à falta de pr0fessores. Com isso, a educação no Rio de Janeiro
voHou à sua triste rotina, tão do agrado de nossas irresponsáveis elites: Professores que fingem ensinar,
alunos que simulam aprender, num ambiente decadente e desmotivador.
Dos 508 Cieps construídos, apenas metade
mantém o horário integral, quase sempre convivendo com turmas em tempo parcial. o Programa de teleducação, destinado a alunos e professores, foi desalivado, enquanto 11,2 milhões de livros e revistas
impressos exclusivamente para os Cieps encontramse empilhados em prateleiras empoeiradas. Muitos
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deles jamais foram abertos. O uniforme, que, unia os
alunos dessas escolas em todo o Estado, com calças, camisetas e tênis fornecidos pelo Governo, foi
substituído pelos trajes que a condição econômica
dos país dos alunos lhes permite aqquirir. o que, em
muitos casos, significa chinelos e roupas remendadas. As 221 piscinas construídas -'outro alvo preferencíal da ira dos afortunados - viraram depósitos de
água suja, vigiados ante o perigo de algum aluno resolver desafiar as advertências dos professores e
dar um mergulho em águas poluídas ou infectadas.
Até as quadras de ginástica estão abandonadas,
sem professores para as aulas de educação física
Um País como o Brasil não pode dar-se aoluxo de tamanho desperdício. Mais que um resultado
das rivalidades e ciúmes políticos, a extinção do Programa Especial de Educação e o abandono dos
Cieps são emblemáticos de uma mentalidade que
enxerga no pobre - quase sempre negro - um ser
inferior, que por isso merece urna educação igualmente inferior, destinada a mantê-lo no •seu• lugar.
Força-se, assim a realização da profecia de que
"não adianta mesmo instrui-los·, para depois brandir
os números de seu induzido fracasso como "prova•
de que qualquer esforço teria sido em vão. Mas alguém já disse que é impossível enganar todo mundo
o tempo todo. Aos trancos e barrancos, o povo brasileiro vai tomando consciência de sua situação, e
identificando os responsáveis por ela. Em algum momento, que espero não demore muito, os excluídos
acabarão percebendo que a educação é o verdadeiro nó górdio a ser cortado para que nos aproximemos do ideal de uma sociedade capaz de oferecer
aos seus filhos, se não a igualdade total, pelo menos
a igualdade de oportunidade. Quando isso acontecer, o Brasil terá dado um enorme salto de qualidade
no rumo do progresso e desenvolvimento.
Axé!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, vou encenar a sessão,
designando para a extraordinária de amanhã, às
10h, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 90, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos da
Requerimento n2 520, de 1997 - art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeta de Resolução n2 90, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n2 379, de 1997), que autoriza a Estado de
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Minas Gerais a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de hurr: milhão,
setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais, para financiar a execução do Programa
Pró-Saneamento - Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andraaas,
com voto contrário do Senador Lauro Campos.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 91, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 521, de 1997- art. 336,b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 91, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer nº 380, de 1997), que autoriza o Estado de
Minas Gerais a assumir o débito de natureza previdenciária de responsabilidade da Empresa Minas
Gerais Administração e Serviços - MGS, no valor de
vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil,
quatrocentos e oitenta reais e dez centavos, com votos contrários do Senadores José Eduardo, Lauro
Campos e Eduardo Suplicy.
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nacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco e eleva, com essa finalidadé, os limites
de endividamento do Estado, com votos contrários
dos Senadores Vilson Kleinübing e Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h31min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOÃO ROCHA NA SESSÃO
DE 11107/97, E QUE SE REPUBLICA POR
SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as desigualdades
-3socioeconômicas _en!re J'!S regiões brasileiras, que
tanto Impressionam todos os que se dedicam a estuPROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 88, DE 1997
dar o País, fundam suas raízes na História, sendo o
(Em regime de !.:~gência, nos termos do
resultado dos variados ciclos económicos que o BraRequerimento nº 522, de 1997- art. 336,b)
sil atravessou e das diversas formas de .povoamenDiscussão, em turno único, do Projeto de Reto, de ocupação do território e de exploração dos resolução nº 88, de 1997 (apresentado pela Comissão
cursos naturais que se foram apresentando. ao longo
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
de nosso desenvolvimento. Nesse sentfdó; as desiParecer nº 377, de 1997), que autoriza a União a
gualdades são uma herança que recetiemos dos
contratar operação de crédito externo junto ao Banbrasileiros que vieram antes de nós, e sua progressico lntemacicinal para Reconstrução e De...c:envolviva redução constitui uma tarefa de cada geração, de
mento - BIRD, no valor equivalente a até sessenta
modo a um dia podennos ter um país justo e igualimilhões de dólares norte-americanos, destinada· a fitário, onde o cidadão não tenha menos oportunidade
nanciar parcialmente o Projeto de apoio ao Desende emprego e de acesso à educação e à saúde, devolvimento da Tecnologia Agropecuária para o Brasil
vido simplesmente à região em que nasce ou em
-PRODETAB.
.
que habita.
-4Temos, portanto, Sr% e Srs. Senadores, um
PROJETO DE RESOLUÇÃO N!! 87, DE 1997
compromisso que não é somente para com as gerações mais distantes por vir, mas também, em espe(Em regime de urgência, nos termos do
cial, para com as imediatamente próximas, as crian2
Requerimento n 525, de 1997- art. 336,b)
ças que estão aí e que receberão 0 país de nossas
Discussão, em turno único, do Projetç !iE!_Rª""-- _mãos, com a missão de também transmiti-lo ainda
melhor a seus descendentes. Esses meninos e mesolução nº 87, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
ninas são credores de todo o esforço que possamos
Parecer n2 376, de 1997), que autoriza a contratação
fazer para minorar todas as injustiças que, infelizde operação de crédito externo, com garantia da Remente, ainda caracterizam nosso Brasil.
pública do Brasil, no valor total equivalente a trinta _e .. ___ . --O-que temos feito nesse sentido? Muito pouco,
nove milhões de dólares norte-americanos, entre o
a se julgar, por exemplo, por números como os da
Governo do Estado de Pernambuco e o Banco lnter-
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verifique V. Exª que nenhuma contribuição do Goevolução das transferências cc.nstitucionais pàra Es·
verno Federal se observa no sentido de quebrar
lados e Municípios, comparados aos da arrecadação
essa monotonia, que é o desnível regional. Cumprido ICMS em cada Estado. Essa comparação tem
mentos a V. Exª pelo tema que aqui aborda.
cabimento, porque, de um lado, os fundos de partici--O-SR. JOAO-ROCAA ..: CIJmpnmento-V. Exª
pação constituem uma importante ferramenta de redistribuição da renda nacional entre as Unidades Fetambém pela importância do seu aparte, exatamente
deradas, uma vez que, por intermédio deles, se reporque estamos aqui buscando mostrar, mais uma
partem, por todos os Estados e Municípios, recursos
vez, as desigualdades regionais de distribuição de
oriundos de tributos federais - IPI e Imposto de Renrenda. Os recursos do Erário, distribuídos para todo
da, especificamente - recolhidos principalmente nas
o país, sacrificam diretamente as regiões Norte, Nor-deste eCeritro~OeSfe do BrasiL -Temos-ôaâos, C:omo
regiões mais ricas.
citou V. Exª, que realmente são incontestáveis. EstaPor outro lado, a comparação se justifica pormos criando o Brasil dos ricos e isolando o dos poque o crescimento da arrecadação estadual reflete
bres.
em que nível de progresso está a atividade econômiContinuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ca de cada Unidade da Federação. Sei que pode paainda assim, o Sudeste continua arrecadando cerca
recer fácil crescer a taxas maiores quando se parte
de valores pequenos. Mesmo assim, porém, mais
de 60% do ICMS do país, o que, somados aos 16%
que constituir esse verdadeiro termômetro do desendo Sul, resultam em três quartas partes de toda arrevolvimento de cada Estado, o ICMS é também um
cadação nacional do Imposto sobre Circulação de
indicador dos esforços de cada Governo estadual
Mercadorias e Serviços; ou seja, as Regiões Sul e
Sudeste ficam com 76% da fonte de receita mais imem aprimorar sua capacidade arrecadatória e fiscalizadora, reduzindo a evasão e a elisão fiscais.
portante que temos hoje. Isso mostra que, apesar do
Nesse particular, os dados do Banco Central
ritmo mais rápido de crescimento das outras regiões,
são claros. A média nacional de crescimento da ara desigualdade continua enorme. Em contrapartida,
são essas regiões mais necessitadas de recursos da
recadação do ICMS, de 1995 para 1996, foi de 18%
Federação - e justamente as que vêm demonstran- valor um pouco superior ao do crescimento da ardo mais denodo em se desenvolver-, que têm amarrecadação na Região Sudeste, que foi de 17,17%, e
bem maior que o crescimento da- arrecadação na_ ___ _ gurado uma redução na participação no bolo das
transferências constitucionais.
Região Sul, que mal superou-os--14%. Pois bem,
sr-s e Srs. Senadores, no mesmíssimo ano, o valor
Sr. Presidente, Sr. Senadores, vamos, pois, a
total do ICMS cresceu 20% no Centro-Oeste e quaesses números, para que possamos bem aquilatar o
se 24% nas Regiões Norte e Nordeste.
descalabro e a injustiça hoje reinantes na distribuiO Sr. Edison Lobão - V. Exª me permite um
ção das transferências constitucionais - temos
aparte?
exemplos frios, mas os números são verdadeiros: o
O SR. JOÃO ROCHA- Concedo um aparte ao
Fundo de Participação dos Estados, em primeiro lugar, teve um crescimento de 18%, de 1995 a 1996.
nobre Senador Edison Lobão.
o Sr. Edison Lobão - Senador João Rocha,
Esse aumento se concentrou, porém, nas regiões
V. Exª alude a um problema de fundamental imporSul e Sudeste, com crescimento, respectivamente,
de 22 e 29%. Enquanto isso, a transferência para as
tância na vida econômica deste país, que é o desnível regional. Na verdade, esse desnível, que vem de
Regiões Norte e Nordeste não chegava a crescer
muito longe, não se reduz em intensidade exatamen15%. Por sua vez, as transferências do Fundo de
te porque o Governo nada faz nesse sentido, não
Participação dos Estados para a Região CentroOeste, se- descontarmos as transferências para o
colabora. Ao contrário, como bem observa v. Exª, 0
Poder Central sempre que pode extrai recursos que
Distrito Federal, que crescem a um ritmo só compapertencem notadamente às regiões brasileiras mais
rável ao do Sudeste, ficavam relativamente estagnacarentes. Aí está, por exemplo, o Fundo de Estabilidas, empatando, no mesmo período, com a média
zação Fiscal, que é uma evasão de recursos dos Esnacional de 18%.
tados nordestinos e dos Estados nortistas - muito
A questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, embera menos grave, é quase a mesma no que diz resmais até do que os do SuL O Imposto de Renda dos
funcionários públicos, que é uma quantia considerápeito ao Fundo de Participação dos Municípios. O
vel, o Governo subtraiu da divisão do bolo do Fundo
crescjmeoto_dQ _bolo _naçiQn.aLJoi de cerca de
de Participação dos Estados e Municípios. Então,
15,56%, de 1995 a 1996, concentrando no Centro-
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Oeste - que, pelo menos, neste caso, não saiu l')ernúmeros, chega-se à conclusão de que, nesse pedendo -, 17,29%; no Sul, foi de 16,52% e, no Sudesríodo levantado, de 1994 a 1996, houve um descalate, 16,75%. A variação da parcela transferida para a
bro muito grande na distribuição de recursos do EráRegião Norte, no mesmo período, foi de 14,67% e
rio. E quem foi sacrificado? Como exemplo, vou citar
na Região Nordeste foi de 13,89%; ambas abaixo da
o Estado mais populoso do Nordeste, a Bahia, que
média nacional.
possui população de 12 milhões e 531 mil habitanQuando comparamos os valores das transfetes. Esse Estado ficou com a participação de 4,26%
rências voluntárias- ou orçamentárias- da União
enquanto o Rio de_Janeiro, 11,83%. A população do
aos Estados com as respectivas populações, um ouRio de Janeiro é de 13 milhões de habitantes, número próximo ao da população da Bahia.
tro quadro de desigualdades se revela. Desta vez,
não são as Regiões Sul e Sudeste que se benefiCom isso, vemos o que há de descalabro na
ciam, pois a Unidade da Federação relativamente
distribuição das transferências constitucionais, e não
mais favorecida é o Distrito Federal, que, apesar de
se trata das transferências obrigatórias, mas das voabrigar apenas 1,16% da população brasileira, recelun_tárias. _
Em termos de população por habitante, vejabeu, entre 1994 e 1996, 10,35% do montante das
dotações orçamentárias dirigidas aos Estados, indimos o caso das transferências isoladas. Nesse pevidualmente, e às regiões.
ríodo, de 1994 a 1996, o Estado do Maranhão, por
O Distrito Federal, nesse período de transfehabitante, recebeu R$252,00, a Bahia recebeu
rência não-obrigatória, recebeu mais de R$6 bilhões.
R$207,00, o Rio de Janeiro recebeu R$542,00, o
Toda a Região Norte, no mesmo período, não cheEstado de São Paülo recebeu R$224,00, o Estado
gou a receber R$5 bilhões. O Distrito Federal, essa
de M.inas Gerais recebeu R$341,00, o Estado do Paunidade do País, recebeu 50% de todas as transferaná, R$309,00, o Estado do Rio Grande do Sul rerências não-obrigatórias e orçamentárias que foram
cebeu R$468,00. E o nosso Estado recebeu 40 ou
50% do cjue foi transferido para a região Sul e Sufeitas para a Região Nordeste de nosso País.
Ao considerar especificamente o Estado de
deste do nosso País.
Goiás em relação ao Distrito Federal, verificamos
A nossa preoéupação não é brigar com outras
Regiões, não temos interesses separatistas, mas
que, no mesmo período, enquanto o Distrito Federal
trata-se de números reais da desigualdade. Existem,
recebeu R$6 bilhões, o Estado de Goiás recebeu
R$1 bilhão. Essa desigualdade é gritante. Os recurtambém, as isenções fiscais. Por exemplo: numa
projeção de receita para 1997 - a chamada receita
sos foram para o Distrito Federal, não foram para o
bolo da Administração Federal de Brasília, foram
administrada pela Receita Federal- de US$105 bipara a Unidade Distrito Federal, administrada pelo
lhões, teremos renúncia fiscal de US$15 bilhões. ToGoverno do GDF.
dos falam que o Norte e o Nordeste são pesos morOutro beneficiado, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
tos. Desses U$15 bilhões, 70% estão concentrados
na região ·sul e Sudeste e 30% para as demais reSenadores, é o Estado do Rio de Janeiro, que, comportando 8,49% da população brasileira, recebeu, no
giões do nosso País.
mesmo período, 11,83% das transferências constituO Sr. Ramez Tebet- Permite V. Exª um aparte?
cionais, das transferências voluntárias.
O SR. JOÃO ROCHA - Pois não. Ouço, com
Vou citar exemplos, inclusive, dos Estados dos
muitQ prazer, o aparte de V. Exª, nobre Senador.
Senadores que aqui nos honram, neste momento,
O Sr. Ramez Tebet - Nobre Senador, em quacom suas presenças. Enquanto 11,83% foram para
se todas as vezes que tive a oportunidade de ocupar
o Rio de Janeiro, para o Tocantins foram 0,43%; para
a tribuna- o que V. Ex" faz com brilho e competêno Mato Grosso, 1,59%; para o Mato Grosso do Sul,
cia na manhã de hoje - tive a preocupação de antes
conversar com V. Ex", um Senador altamente preo1,03%; para o Goiás, 1,93"/o; para o Maranhão, Estado
do nobre Senador Edison Lobão, 2,16%, ou seja, exacupado com a questão que aflige as regiões mais
necessitadas do País: Região Norte, Nordeste e
tamente 20% do que foi transferido para o Estado do
Rio de Janeiro, um dos Estados mais ricos do nosso
Centro-Oeste. Portanto, para mim, não causa surPaís. E para o Estado do Amazonas, do nobre Senapresa que V. Ex" ocupe hoje essa tribuna, repre__ -~entando, é verdade, o Estado do Tocantins, mas tador Jefferson Péres, foram destinados 1,31%.
Estou trazendo números claros, da:dos irrefutázendo uma exposição panorâmica e mostrando que
veis obtidos mediante estudos da Comissão de Fisessa desigualdade regional não diz respeito só ao
calização e Controle. Fazendo essa exposição de
seu Estado, mas a outros também. V. Exª apresenta
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dados demonstrativos do que se passa realment"'_ !la
Federação brasileira, dados que não deixa.-.- d. ·!i:las
em relação ao quanto se privilegia os Estados do Sul
e Sudeste e ao quanto se sacrifica os Estados do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. V. ~ ocupa
a tribuna e expõe os problemas do meu Mato Grosso do Sul, que, nessa parte, V. ~ conhece mais do
que eu mesmo. V. Elé-' é realmente um estudioso do
assunto, razão pela qual o seu discurso tem tanta
importância. Os dados que V. Elé-' apresenta devem
repercutir não só entre nós, Senadores do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, num chamamento à
nossa união para que formemos um bloco na defesa
dos nossos interesses, como também entre as alltOridades governamentais, a quem apelo para que voltem os olhos imediatamente para essa questão que
cada vez mais aprofunda o desequilíbrio da Federação brasileira. Quero cumprimentar V. Elé-'.
O SR. JOÃO ROCHA - Agradeço a V. ~ o
aparte, que integro ao meu pronunciamento. Reitero
aV. ~ que, como segundo Presidente da Comissão de Rscalização e Controle desta Casa, tendo a
honra de substituir o nobre Senador Edison L()b_ffio,
uma das primeiras preocupações foi levantar o máximo de informações, estudos criteriosos com_ .9tirna
assessoria técnica, exatamente para mostrarmos
através de dados concretos a realidade do nosso
País, sem fantasia, não perdendo palavras.
A Comissão, apesar de não estar reunindo-se
com mais frequência, porque é uma comissão nova,
tem a preocupação de continuar o trabalho do Senador Lobão, que é de estruturá-la, dando condições a
todos os Srs. Senadores de terem o acompanhamento
permanente da distribuição dos recursos do Erário e
mais profundo da aplicação desses recursos.
O primeiro passo foi termos um parâmetro, baseado em vários dados levantados a partir do ano de
1994. E V.~ vê que as desigualdades são gritantes.
Penso que, para trás, deve ser bem pior. Mas, pelo
menos, agora temos dados concretos, precisos, que
serão distribuídos a V. EJé-!5, exatamente para que possamos mostrar, através dos números, que as Regiões
Norte, Nordeste e CentrcK:>este continuam sacrifiCadas. Inclusive há alegações todos os dias pela imprensa de que essas Regiões têm Bancada excessiva que
administra a macropolítica do País. Isso está totalmente errado. Não administramos nem a política, nem a
economia. Somos levados de roldão.
A Sr!! Marluce Pinto - Nobre Senador, V. ~
concede-me um aparte?
O SR. JOÃO ROCHA - Com muito prazer, nobre Senadora Marluce Pinto.

.

_A$.~ Marluce Pinto- Senador, V. ~. ao falar
sobre a :·egião Norte, citando o Estado do Amazonas, fiquei <! observar que se V. ~ citasse a menor
taxa do Amazonas, que seria a de Roraima, ainda
causaria maior espécie. Por isso SÇJiicito que V. ~
faça muitos outros pronunciamentos como este, contestando essa desigualdade e esse desequilíbrio regional que existe em nosso País, bem como repasse
esses dados a outros Senadores i!lteressados, prornoven_d.o o diálogo a respeito do àssunto. Todos os
repasses de verbas feitos aos Estados levam em
consideração a população, mas não se desenvolve
uma região baseando-se no seu número de habitan_tª~ sim, na sua extensão. O Estado de Roraima e tantos outros da Região Norte são geograficamente
grandes e ricos, mas não se desenvolvem por falta
de financiamento. Não temos como fazer investimentos, porque as verbas são mínimas. Os Estados
com grande população têm sérios problemas, que
não incluem seu desenvolvimento, muito pelo con_Jfá_rio. Justamente por serem desenvolvidos, Estados
como São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam assal_!<)_s_e sua população n~()_ pode sair às ruas. Enquanto ls5o, Regiões como_as nossas continuam sem in_11_E!S.timªritQ. sem estrutura que possa criar no brasileiro a expectativa e a vontade de habitá-las, embora
sejam tão salubres e ricas em recursos naturais. Assim, permanece o nosso Brasil dividido em três nações, três "Brasis': o Brasil do Sul, o Brasil de parte
do Nordeste e o menos deseDY.9Md9, que é o da região Norte. Muiioobrigaciá pela concessão.
O SR. JOÃO ROCHA _: Agradeço o aparte de
V.~. que ratifica meu pronunciamento. Há um total
esquecimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do nosso País.
V.~ citou, com razão, a participação de Roraima nesse 'bolo' de transferência voluntária Ela
chega a 0,79%, quando deveria ser bem maior, pois
se trata de um Estado que tem tudo por fazer, assim
como acontece com Rondônia, Amapá, Amazonas,
Acre, Toçantins e demais Estados do Norte e do
Nordeste do País.

Outra aberração é o volume de recursos das
dotações orçamentárias de 1994 a 1996 que foram
transferidas aos Estados mais ricos. As regiões Sul
e Sudeste receberam juntas, naquele período, R$30
bilhões. A Região Norte recebeu R$5, 5 bilhões; a
região Nordeste, R$15 bilhões; a região Centro-Oes.te, R$3,2 bilhões, e o Governo do Distrito Federal
R$6,3 bilhões. Assim, as regiões Norte e Nordeste,
em conjunto, não chegaram a receber 80% dos recursos direcionados às regiões Sul e Sudeste. As
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transferências, somente para o Governo do Distrito
Federal, superaram em quase R$1 bilhão a totalidade dos recursos orçamentários transferidos à região
Norte do País.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador João Rocha, o tempo de V. EJ<!! está esgotado
em mais de 5 minutos.
o SR. JOÃO ROCHA _ Peço a v. EJ<!! mais aigum tempo para concluir meu pronunciamento.
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No outro extremo da lista figuram somente os
Estados da Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do nosso País, como Rio Grande do Norte, Roraima,
Mato Grosso, Acre, Amazonas e Tocantins, todos
tendo recebido, decorrida quase a metade do ano,
menos de 20% dos recursos orçados para 1997.
Meu Estado, o Tocantins, repete, no que diz respeito
à prioridade que recebe do Governo Federal, o desempenho que tem na ordem alfabética: é o último,
tendo recebido, nestes quase seis anos, apenas
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
10,48% da dotação orçãinentãria para 1997, ou seja,
permite-lhe prosseguir, naturalmente, mas apenas lhe
20% daquele percentual que foi liberado para as Regiões Sul e Sudeste _ um Estado que precisa consapela para que acelere a conclusão do seu discurso.
0 SR. jOÃO ROCHA - Agradeço a V. Ex'!,
truir sua estrutura, que precisa de tudo.
pois o assunto é muito importante. Ainda voltando ao
. _ .Outro aspecto da política financeira do Governo Federal, em que fica patente, ainda mais, a desitermo de comparação de números, cito o caso do
gualdade de tratamento dado aos Estados, lavareEstado da Bahia, o mais populoso da região Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do nosso País. É também
cendo precisamente os mais ricos, é 0 caso da federalização das dívidas estaduais e municipais. Para
o mais desfavorecido segundo esse critério de dados e números levantados, porque com 8% da popuconstatarmos essa distorção, basta examinarmos as
vendas a termo de Letra do Banco Central - LBC,
lação nacional só recebeu, no mesmo período,
4,26% do montante de todas as transferências consoperações que consistem, de fato, na troca por parte
títucionais voluntárias.
do Governo Federal de títulos estaduais e municiNa região Nordeste encontram-se dois outrQs _. _pais por títulos federais, títulos do Tesouro, títulos
Estados muito prejudicados, sempre segundo o
assumidos pelo Erário.
mesmo critério, que são o Ceará, com 4,34% da poPois bem, Sr"s e Srs. Senadores, dos R$33 bipulação nacional, e o Maranhão, com 3,33%, os
lhões já negociados até o mês de janeiro de 1997,
quais receberam, nesses três anos, respectivamente
segundo informações de que disponho, R$14 bilhõ2,89% e 2,16% das transferências constitucionais.
es, correspondendo a 42%, referiam-se à compra
Na região Norte, a exceção dos Estados mepelo Governo da União de títulos do Governo do Esnos populosos, como Amapá e Roraima, as frações de
tado de São Paulo.
transferências também apresentam-se, em geral, infeSr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é dessa
riores às frações populacionais. Os mais prejudicados
maneira que a União - ou seja, todos os brasileiros
- assumiu o 'mico' das dívidas do Estado mais afluensão os Estados do Pará - com 3,52% da população e
2,22"/o das transferências - e o Tocantins, que abriga
te da FedE)@çáo, precisamente aquele cujos cidadãos
0,67% da população e recebeu somente 0,43% das
mais preconceituosos costumam figurar como 'urna locomotíva que puxa 26 vagões de lastro'. Locomotivatransferências, números bastante signifiCativos, se tornados relativamente, em termos de valores.
eu diria, que estaria 'quebrada" financeiramente, não·
Essa desigualdade de tratamento entre os Esfora o socorro desses 26 vagões.
fados continua hoje, em 1997, como denunciam os
Outros R$18,6 bilhões- ou 56% do total- loram aplicados em operações do tipo pelo Banco Cendados levantados pelo Prodasen a pedido da Comistrai com títulos somente dos Estados do Rio Grande
são de Fiscalização e Controle desta Casa, relativos
do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na ordem de
aos pementuais de liberação, até o dia 19 do mês
próximo passado, das dotações orçamentárias para
importância dos montantes "micados". Em urna palavra, Sr"s e Srs. Senadores, a vergonha é esta: nada
este ano. Os seis Estados que receberam, até aquela data, uma fração maior das suas dotações para
menos de 98% das dívidas estaduais e municipais tederalizadas via LBCs estão concentradas nessas duas
este ano foram, na ordem, Distrito Federal, São Pauregiões, ou seja, atenderam ao pedido de socorro dos
lo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio
quatrq E5tact~_frn!is_riços d.aEooe.ração.
de Janeiro - todos, à exceção do Distrito Federal,
Estados das Regiões Sul e Sudeste. Para cada um
Outra fração de dívida federalizada é a posição
Ji!l..J<.U§lódia,_ pelos bancos federais, de títulos estadesses Estados fol'Cim liberados entre 30% e 40% das
dotações orçamentárias empenhadas e liquidadas.
duais e municipais. Esses títulos chegam quase a
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atingir R$1,5 bilhão, dos quais 76%- :::>:' R$ 1 ~2 bilhão - correspondem à dívida somente do Município
de São Paulo, enquanto outros 12% constituem dívida do Município do Rio de Janeiro, e .11% da dívida
do Estado de Minas Gerais.
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo
soar a campainha.) -Senador João Rocha, V. EJcil já
ultrapassou seu tempo em 12 minutos.
O SR. JOÃO ROCHA - Estou concluindo, Sr.
Presidente.
Estou consciente, sr-s e Srs. Senadores, do
fato de que essa federalização das dívidas de Estados e Municípios, articulada a partir de 1994, era um
requisito para a credibilidade externa do Plano Real.
Conhecedores da situação pré-falimentar de nossos
Estados mais ricos do País, os investidores internacionais não arriscariam seu dinheiro no Biasil - ou seja,
não avalizariam a âncora cambial- se o Banco Central
não se comprometesse a literalmente •sentar-se em
cima" das bombas-relógio financeiras que eram as dívidas de Estados e Municípios mais ricos do País.
Uma olhada de relance em um histograma elaborado pelo Banco Central, que representa os saldos das dívidas mobiliárias por títulos dos diversos
Estados e Municípios é suficiente para fazer saltar
aos olhos de qualquer principiante em matemática 0
fato de que os maiores montantes, de longe, são, na
ordem, os seguintes: em primeiro lugar, com dívida
de R$19 bilhões, o Estado de São Paulo; em um segundo nível, os Estados de Minas Gerais, com R$9
bilhões; o do Rio Grande do Sul, com R$6 bilhões,
seguidos do Município de São Paulo, com R$5, 1 bilhões; em um terceiro patamar, o Estado de Santa
Catarina, com R$1,5 bilhão e o Município do Rio de
Janeiro, com R$1,4 bilhão.
As dívidas de todos as outras Unidades Federadas se apequenam, no gráfico, diante dessas sete
grandes devedoras. As outras Unidades Federadas
têm dívidas em valor inferior a R$800 milhões, cada,
sendo a maior parte abaixo de R$450 milhões. Fica
assim evidenciado o fato de que Estados e Municípios do Sul e do Sudeste são os que mais se endividaram e os que mais receberam o favor da União de
federalizar suas dívidas.
O perfil dessas dívidas é estarrecedor, Sr"s e
Srs. Senadores, pelo que demonstra a cpnceotração, nos Estados mais desenvolvidos, ·dos tipos
mais graves de dívida. A dívida interna por títulos estaduais, por exemplo, concentra-se em 74% no su-.
deste e 19% na Região Sul, deixando apenas 7%
para as outras regiões somadas: Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do nosso País. Por sua vez, 45% da dí-
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vida contratada por Estados r~~ltam do endividamenta dos Estados da Região Sujeste; da dívida
flutuante, constituída principalmente por Antecipações
de Receitas Orçamentárias, dívida líquida de curtíssimo prazo, 52"/o concentram-se na Região Sul, especialmente no Estado do Rio Grande; finalmente, da
dívida externa, 58% são pertinentes à Região Sudeste.
Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores, há
aquela velha frase de que •quem não deve não tem·.
Eis uma forma irônica - nem por isso menos verdadeira - de se enunciar um antigo brocardo. De fato,
constatamos que os Estados mais ricos são os mais
pendurados em dívidas. Os dados que citei - extraídos todos, sem exceção, dos boletins do Banco
Central - apontam para o favorecimento, pelo Govemo Federal, desses Estados mais ricos e mais endividados, em detrimento das regiões mais atrasadas e mais necessitadas de ajuda, que, apesar de
suas dificuldades, vêm fazendo uma gestão mais
responsável do dinheiro público, arrecadando mais e
se endividando menos.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, gostaria
de concluir este pronunciamento repetindo uma verdade óbvia, mas freqüentemente esquecida: •quando
às desigualdades históricas entre os Estados brasileiros adicionamos um tratamento desequilibrado, que tavorece os mais ricos, estamos correndo na contramão
de nossa história, que aponta para a integração e a
uniformização das culturas e economias distintas que
caracterizaram nossa colonização. Corremos, Iambém, na contramão da justiça social e política.
É urgente, portanto, voltarmos a pensar em
nosso projeto de construir um País justo e democrático, deixando de fomentar, por via das próprias politicas públicas, os· desníveis de renda e bem-estar
entre. as regiões e entre os cidadãos brasileiros.
Desníveis que só servem para atiçar as anirnosidades insensatas que, por vezes, irrompem nos neliciários sob a forma de manifestações separatistas,
que não sãp do nosso interesse.
Que o Brasil reconheça a desigualdade entre
as regiões.
Sr. Presidente, peço que constem dos Anais,
como parte integrante deste discurso, os Anexos de
nl!s 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a que faço referência ~m.me.u_
pronunciamento. ··
Agradeço a V. ~ pela tolerância em me conced~r mais algun!;m]D!Jtos,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. JOÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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ANEXO I
ORÇAMENTI~Rros DA uNIÃO PARA As uNIDADES ÍÍA FEDÉRAçÃo
Diferença
perceniUal de
fraçóes:

Anos

AP
PA
RO
RR
TO

3,58
-<1,37
1,02
4,03

5.522.783
1.221.290
247.724
1.049.742

0,24
3,52
0,78
0,16
0,67

.0,36

1.784,67
246,95
787,05
1.959,25
247,36

11.2119.118

7,20

0,26

.c92,23

2.637.843

1,68
7,99
4,34
3,33
2.11
4,72
1,71

-<),22

304,67
207!53
258,57
252,63
_417,;!7

Norte

Tot.NOfte

AL
BA
CE

MA
PB
PE
PI
RN
SE

12.531.895
6.80:3.567
5.218.442
3.305.562
7.404.559
2.676.098
2.556.939
1.617.368

1,63
1,03

.0,47
.0,33
.0,35
0,07
.0,19
.0,25
0,04
-<1,21

314,88

292,64
406,46
306,38

Nordeste
44.76%.273

28,54

·<1.13

339,69

1.817.001
4.501.538
1.922.258
2.227.983

1,16
2.57
123
1,42

7,93
-<1,33
-<1,12
0,12

3.479,98
261,79
343,08
434,64

Tot.

10.468.780

6,68

1,35

913,6Z

ES
MG
RJ
SP

2.786.126
16.660.691
13.316.465
34.0SS.715

1.78
10,63
8,49
21,72

-<1,25
-<1,12
0,39
-<1.42

288.24
341,30
542,79
224,04

Sudeste
Tot. Sudeste

66.818.987

42,61

.0,17

3Z4,31

Tot. Nordeste

DF
GO
MS
MT
Centro-Oeste

PR

s.~

-<1.21

309.30

Jl~20

4.865.090

6,14
3,10

.0.18

. 468.74
__ 318.63

Z3A74.074

14.S7

.0,01

387,23

156.803.232

100,00

0,00

4.495,73

RS

8.985.981
9.623.003

se
Sul

Tot.Suf

E>terior

Brasil
TOTAL

- J i/6 .
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ANEXO II
?

AP
PA
RO

••

TO

...,

NO<Io

2.00S.71Z.IJ21

Tot. Norle
Al

158,27,433

BA

603 7711593

-)'CE

371 723.091

PS

296 .C00.67;
280585 249

PE

~7GIU53

PI

159443200

RN

222onm

....

SE
Notdnl.e

Tot. Notdnte

OF

GO

11.,72
. 2.111
·:;~

....

2,10.

1,:25
~ f?,t:S ·' ~ S,7o4

1015 367'220

O.OIJ,

323 275.380 .
3.017.111.0U •
t37sw:s.et2

0,11!:

MS

238068 550
120218730.

MT

219.E2S.071

Cet'tro-ea.

.-v• -.:
-b:!:·.

33.160.188'
1.tii.OI7.1U~.

ES

MG
RJ
SP
SUdeste
Tat, SUdeste

PR
RS

se

'"'
Tot.Sul
E:rt~~t~e~r

E:rau
TOTAL

o.oi

:Í.S!

t•.u
10.77

.1:...

320.343-467
997.648 398 ;"
Ei57.37Sgsa

.C7D.015..C37
563.682.!!13'
egs_nQEeJ
289.635.173.
.oii1S.XIJ204
183.487253','

1.313.210.014 ~~·
2.1501.~.4($ "';'.,

o453 ;45 3.Q,.
2-0.695476

: ~.10 -~~ . 1,4
*D.'72V" g,o$

2.153 495766

1' . ;o,s;. ·.
:··:o•.e.a-:·

,0.64

6-Ui1TS7~··

U20.31:S.CII ~ ::=;,z.U. ;;

=....

12.~

!f.i4:

,::~;.:~~~;:il~~~::s:;~
327,608131'.: ·-~·a.,$1 ~·,~?~2',55
31832971 i
/()m:' ~r"0.2$
1.123.231.171 '_·. ~-: :~fAi {!•P.

53081!73!103~;·::.

157.735.lt&I.OQ2 ~:t
17U2t.2tl.111•. ,1~to'

0,42.

.

4,33
~

..

341.~10246

212.237048
212.673354
431325515
128.354362

~

....
.... ....
..... ,,.
,.::J,S

0.12
0._17

t,aó

320.~.860

2.,111689~

2.900.585 038'
57 829075

·-I.W.GCUIT
1.097.31>4.370'
I n5.1WI.301 .
600.127.583~·

104.4-4!i1.23!il !'
3.111.7)2.4113.

0.19

'·""

·-11.31
U7

0.10

1,07

·-·'o.ur

;,$4

121

1.2t.
0.02

'·"~

Q,4G'

0,74'
0.25
. O,Ql
IA*

12.113
12.58·

.....
....
....
11.SS:
0,25

240.2:11.111.074.

140.010.120.120

u.n

1.03

ta.n

..,,
1,22

....
....
....
1,01

o.G<

2U4
5,22

o,M

7.73
2.113

0.21
0,01
1.1f

.....

0,18

1us

:,2;

126 4G.340.6ô4

100.(10

0,00
1,02
'O,DD

0,00

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

~::::::~::::~~: .,F~d

1,19
0,00

....

UTD.IIOUOI

·- i

1.17.

o.os

54663S..C27
809.390.>473
296047 884
18.527721

1,~

....

21.50

0,14
0.00

2.114.$49,1~1

••71

'·"'

4,63
.4,02

~"
1.fS1

300267

.... ....

1,2J
1,54

0.05
0,35

:..CI2.115.201
127.583 480
963.396186
I 441 065 .C27
105 970 775
56.33<1 023

:0,13"

~

4,12

0,12:

122.900 383
12413& 370

11,21

~

0,00

13 493&12

194 250629

Ui:

UI

..

'""

0.31

151.CS9270

04145105
2.t01.720.CI7
2.251.016 SEiO

:o.,s.

,0,02

1.32
4,07

0.10
0,30
0.24
. Q,15
0,15

137715863
425.664312

574.507.703: ·.·,o~·. " 2...

rx~i~~~~~

1 55!Ui90.728
1.541.&41167"

IOUi'JS:.'KO

,,.
< 0.00
::!: '·""

38$.497895
43.333.050
3.7H.T:W.201

182.850.135<··
1 271.363.578 ~

0,13
0.'\3

101t,C!t

too.co

ANEXO III
Divida intema e externa dos Governos Estaduais (final de 1996)
Interna
Interna
Interna
títulos
fra_çã_o __ ~t. _
Period
flutuante
. Regiões
0,00 _,: Q-,IIQ,
Norte
2.61l6,00''··
Non:leste
11.841,00''·.:
2.096,00 :\''?4{$,
Centro-Oest
1.173,00 '·... :. 2.~
8.214,00j'· .•
22.366,00\. ".'.'o45,3Q
Sudeste
34.137,00' :. 74,3\i
8.530,00. :~:,:t1&.571
::Sul
4.194,00(;{~'·:', 8,5~

Brasil

45.93s,oo 18.'!9.Rili

Regiões--

0,00 •

~.

0,00":

o.oo

O,OÓ,
· o.o~

6.470,00

.)00.0~

o.oo

O,ODj

o,oa,

6.470,oo·: •.. ,-;, tOO,OOi

total Interna

I ração

, 08,00 , •. 2,94.

ass.oo:,,_, 2e.77J

15S.oo-:
-'·21!
2.322.oo::.: .. 63.11;
10Q,OO: .
2.96'
3.67i,OD~. 1~~~00~

!ração

externa

112,00
825.00
,!IS
122,00 f'
1.272,00 :>·;:.:: 41,17j
759,00 ~; :1'24,5&

3.osa,ao(;j.oo,ooi,

49.311,00;J:",i19~.91ll

Divida interna e externa das capttals Estaduais (final de 1996)
interna
Interna
Interna
Perfod
trtulos
fração
contral
fraçAo___ "-~-~an~-Norte
Nordeste
Centro-Oest
Sudeste
Sul
Brasil

!ração

!ração

fração

··a

. 9,8
. 1,6

66,~
1,1

tDQ.O .. ,

o.oo ... ·
0,00 ~:

o.oo .

o.~

. O.OOí

o.ool

1,42)
~·sa.sa.
494,00: . ,[jOO,OO:
7,00,.'

487,oo:··.'

108.00 - _.. -,

1.000.00 ~~~';;

~

172.DO'li:''
8.815,00::0·
599,00.
10.694,00:

.!l10Lt
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I

·-.,-

bn·-r

Arrecadação do ICMS

1995

fração

fração

1996

variação
real

variação
%

Transferências constitucionais para os estados

1996

fração

variação
real

fração

variação
real

vanação
%

Sul
Brasil

í'ransferências constitucionais para os municípios

1996

variação
%

Brasil

ANEXO V
Divida mobiliãría estadual e municipal
Periodo
_ _R:egiõe-

Norte
Nordeste
Centro-Oest
Sude:ste
Sul

Sras!l

jan-95

fração

o.oo . ::- p,oa

576.00'
. 2.24
611.00
i/2,3'1"
20.445,00 /'79,44
4.105.00 ·• :·' 15,95'
25.737,00 -~: ,100,00

jan-96

fração

0.00
1.200.00 .
923.00'
32.166,00i"

6.241,00
40.535,00' ii?_

variação
real

variação

%

jan-97

o,oo<

fração

2.oss.oo ':'.
1.173.00:

40.e23.oo:·
e.s3o,ooc
52.622,00 ::·

variação variaçao variação variação
real
%
real
o/o
96-97
96-97
95-97
95-97

· o,oo

o.oo " o;oo

ê'il;oo

1:~~- -A~;; '~~;:.: .:~~;

··. '>2',24 ' .•• 99,67 -: '''-2,24
'~,i;~ ;.,. ;'~:2B'(:JQ7.SO.. · >;5.28
)!9,~2. -~•::;o,oo_ •.;1)4,46
''-:9.00

~

I

trt -, 1

....

ANEXO VI

~

o

BI!:HADO FKDBRAL

g

CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS
B•rr1ço de Apoio ~4onioo

~
_,

Lllt ORÇAJDbl'rÚtA •MA 1,7
ACOIOAJIIWIDm> DA IIXIIC:Uçlo O>IÇA~U~n'ÚU.

bUlo

ur

co
co
co
co
cc:i

co

NE

AL

NE
Nl!:

HE
IIB
HB

DP

ao
HS
HT

81\

CB
Hl\

NB

NB
HB

PB
PI
Pl
RN
91

NO
NO

1\N

110

1\P

NO

NO

III
H!:

D07o IIJZCUL (A)

liC

NO

P1.

Na

RO
RR

NO
NO

TO

so

ES

90

H!l

so

RJ

90
90

so

SL

PR

S?

..........,

cw.

A.DJe • • , ..

AOOOJltUI>Q

(OI•C&..l+tat

396.H9.883
5.551.713.773
688.768.05(
(05.991,655
569.336.829

15.140.000
-6.890.296
-2.657,311

(59.010.407
1,336.99],446
1.109,184,]10
739.401.354
1. 910, 66C. !iCO
729.369.010
1. 312.207.218
428.166.803
615 .eu. 112
296.220,119

o
o
o
o
o

2U.17t,325
4«2.614.208
428.826,]6(
527.175.696
810.093.128
U0.26B,085
313.781.583
209,(46.805
so8.us.eo1
2.762.(67.090
C.2J9.820.1C7
187.362. (23
•• 133.185. 405
1.518.755.121
2.307.918,9(5
900, Cl2. 29!
79.591.868

BL
RS
SL
se
SL
SL
Fontet SIAFIIPROOAS&H

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

U1.C79.Be3
5. 54(. 823.411
696,U0.7J1
(05. 991.655
569,336.829
459.010.407
1.326.993.446
1.109.1U,JIO
729,401.354
1. 910,664. !iCO
729.359.010
1.312,201.219
UI.B66.103
615.11C.772
295,22o.1n

1H.O!B.1Jl
3«6.016.976
345.978.730
257.898.651
183.932.468
304.311.927
(22.009.010
166.895.806
l61.312.530
12.355,991

124.852.5!0
(07. 081.858
310.581.101
1" .796. 566
409,095,(24
207,U5.C38
C21.2C7,573
120,20C.286
15(,6C1.326
10,791.068

27,20\
30,68'
19,80\

219.179.335
4U.uc.2oe
(28,826.]6(
527.115.696
810,093.128
(90.268.085
lll.7B7.583
209,U6.805

36.678,138
1C5,694.51!i
19.992. ]58
25.139.961
269,0U.3C1
103,UC.651
19.665,(90
U.OU.630

C2.825.68!i
105.985.295
6C. 885.951
96.122.6U
218.719.879
136.381.818
62.813. 2(6
25.086,208

u.sn
23,9U
15,13\
18,21\
11,on
21, e a
2o,on
11,98\

508.415.807

159.U8.7CC
994.56C.182
L259.325.135
91, Ul. 601

121.268.128
917.430.665
1.368.681.222
H.893.15G

23,85'
33,9H

l . .f.57.782.t88

1,607.085.:1:42

JB,B9t

C,2U.899.796
181.251.381
4.132.785.405

o

o
o

(r)•(I)/(CJ

39,39'
39,55\
27,30\
29,15\

5.079.0C9

o

~ DOAtrfOJUUOO
LlQtttDADO/l

120.939.192
2.193.107.875
187.276.459
118.327.563
120.089.922

a .762. 467. 09o

o

LlQUZDADO (OI

33.108.582
3.207.840.351
2!7,0U.6U
9(,365.188
1(2. (69. 926

o
-c.ut.oco

---···

.1!m R$ l. 00

1.518.755.121
2.307,918.9CS
900.Cil.291
79.591.868

n,o9•

27,39\
21,4u
28,U\
32,10\
28,03\
22,88\
23,90\

~

'A'

O'

o

'A

ti1'

z'.

;,....

d
o,
(lli

o
~:

tTl.

515.193.886
822,U6.C79
3H.ll5.8Cl
(2,1(3.233

512.252.121
780.791.650
386. 5(1, f12
18,537.721 i _ -

r1

32,24\
29,96t

JS,OH
JJ,BH
31,8H
23 ,28'

~••qulaa realizada em 11/06/97

lzadoo at6 02/06/97

f
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ATA DA 11 1 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 1997
(Publicada no Diário do Senado Federal, em
16 de julho de 1997.)

RETIFICAÇÃO
Na página 14245, no Anexo ao Parecer n2 371
'
de 1997,
Onde se lê:
EMENDA N21
(Corresponde à Emenda n2 4-Pienário)
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
•Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a conceder a subvenção econômica aos produtores nacionais de borracha natural, com o objetivo de incentivar a comercialização da produção nacional. •
Leia-se:
EMENDA N21
(Corresponde à Emenda n2 4-Pienário)
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
•Art. 12 É o Poder Executivo autorizada
a conceder a subvenção econômica aos
produtores nacionais de borracha natural,
com o objetivo de incentivar a comercialização da produção nacional.

···························································
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

23fll97
Quarta-feira
10:30 - Despacho Interno
15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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Ata da 18ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 24 de julho de 1997
Sã Sessão Legislativa Extraordinária da 50ã Legislatura
Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Júnia Marise
dos Srs. Carlos Patrocínio, Joel de Hollanda e Epitácio Cafeteira
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares Bello Parga- Benedita da Silva- Beni V eras - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Casildo MaldanerCoutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes
Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João França - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José
Samey - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise
- Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva Marfuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna - Odacir Soares -· Onofre Quinan Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan CalheirosRoberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotõnio Vilela Filho - Valmir
Campelo- Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas.

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
Nº 131, de 1997 (nº 821/97, na origem), de 22
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 1997 (n 2 1.936/96, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que
define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras
providências, sancionado e transformado na Lei nº
9.474, de 22 de julho de 1997; e
Nº 132, de 1997 (nº 822/97, na origem), de 22
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº
25, de 1997 (nº 2.757/97, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, sancionado e transformado na
Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997.
MENSAGEM N2 133, DE 1997
(nº 831/97, na origem)

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los
que ausentar-me-ei do país no dia 25 de julho de 1997,
para realizar visita de trabalho à República da Bolívia.
Na oportunidade, participei, em Puerto Suárez,
dos atos oficiais de assinatura do contrato que estabelece o início das obras de engenharia civil do gasoduto Brasil-Bolívia, obra que marca um novo pata-mar na5jaexcélentes relações com aquele país.
Brasília, 23 de julho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.

A Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Benedita da Silva, procederá à leitura do Expediente.

MENSAGEM Nº 424, DE 1997-CN
(Nº 829197, na origem)

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -A lista de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

É lido o seguinte:

Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Solicito a Vossas Excelências, de conformidade
com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, a retirada do
Projeto de Lei nº 5-CN, de 1997, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Rscal da União, em
favor de Encargos Rnanceiros da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$103.340.000.000,00, para os
fins que especifica", enviado ao Senado Federal
com a Mensagem nº 607, de 1997.
Brasília, 23 de julho de 1997. -Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº87/MPO
Brasília, 24 de julho de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

JULHO DE 1997

Proponho a Vossa Excelência o envio de
Mensagem ao Congresso Nacional solicitando a
retirada do Projeto de Lei nº 5/97, que trata da
abertura de crédito especial até o limite de
R$103.340.000.000,00 (cento e três milhões, trezentos e quarenta milhões de reais), em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, encaminhado
por intermédio da Mensagem nº 607, de 28 de
maio de 1997.
A proposta que ora formulo a Vossa Excelência
tem por finalidade possibilitar a este Ministério reexaminar o assunto.
Respeitosamente - Antonio Kandir, Ministro
de Estado do Planejamento e Orçamento.

MENSAGEM No 425, DE 1997-CN
(N° 830/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto

de Tei que ·• Autonza- oPoder Executivo-iabnr-ao -

Orçamento Fiscal da União. em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos Sob Supervisão
do Ministério da Fazenda e Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios- Recursos Sob
Supervisão do :Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ I 04.240.000.000,00, para
os fins que especifica".
Brasília,

23

de

julho

Fernando Henrique Cardoso

de 1997.
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EM n2 77 !MPO

Brasília. 16 de julho de 1997.

Excelenússimo Senhor Presidente da República.

O Ministério da Fazenda solicita a abertura de crédito especial até o: limite de
R$ 104.240.000.000.00 (cento e quatro bilhões. duzef1t_OS__<::~_quarenta milhões de reais); sendo
R$ 103.340.000.000.00 (cento e três bilhões. trezentos -e quarenta milhões de reais) em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos Sob -~UIJe_rvisão__do Ministério da Fazenda. e
R$ 900.000.000.00 (novecentos milhões de reais) em favor de Transferências a Estados. Distrito
Federal e Municípios - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

2.
No que se refere ao crédito no valor de RS 103.340.()()().00Q,QO (çentQ e ttês_ bilhões,
trezentos e quarenta milhões de reais). esclareço que. de-acordc;c~m a estratégia governamental que
visa a promover o ajuste fiscal dos Estados da Federaç_iio_. foram editadas as Medidas Provisórias na
1.556. de 18 de dezembro de-~ 996. e n~ 1.560. de 19 de dezembro de 1996. as quais versam sobre
os seguintes assuntos:

a) MP 1.556 - Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária. mediante financiamentos para a privatização. extinção ou transformação em instlruição não financeira. inclusive agência de fomento, de instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação;
b) MP 1.560 - Estabelece critérios para a consolidação. assunção e o refinanciamento, pela
União. da dívida pública mobiliária e outras que especifica. de responsabilidade dos Estados e do Disuito Federal. no âmbito do Programa de Apoio à Reestrururação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.

3.
A União pagará as aquisições de controle e de crédito. c concederá os financiamentos de que tratam as citadas Medidas Provisórias. por meio da emis~iío ci~ títul~s_do IeSQUIQ__Nacio-__
na! ou mediante securitização das obrigaçôes:
- - ----

4.
A parcela em questão objetiva atender ainda às despesas relativas ao serviço da dívida em 1997. uccorreme da assunção de obrigações. aquisição de ativos e financiamentos às Unidades da Federação. nos termos das respectivas Medidas Provisórias.

5.
Quanto ao crédito de RS 900.000.000.00 Cnovccen1o.s milhõesdc reais). em favor de
Transráénci:ls a Estados:-J5lstrito Feder;le Municípios - ~ecursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda. destina-se a transferir recu_rsos financeirQS_<l~_Estados. seus Municípios e ao Distrito
Federal na forma da legislação especifica.
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6.

O quadro a seguir demonstra a configuração do crédito pretendido:
Jurosa
Sobre

Especificação

Dívida por
Contraio

I

RS Milhões
Principal
da Dívida
porCon..
trato

Inversões

I

Finan-

Transfe-

ceitas

rênci.as

Total

Encargos Financeiros da União
Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda

-

Dívida da União Decorrente da Assunção de Obrigações. Aquisição de Ativos e Financiamento aos Estados
(MPs n's 1.556/96 e 1.560/96)

-

!.700

Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Financeira Bancária (MP n' 1.556/96)

8.280

8.280

Programa de Apoio à Reestrururação e ao Ajuste Fiscal
dos E~tados e do Distrito Federal (MP n" 1.560/96)

93.360

93.360

200

1.500

Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios
Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda
Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios
200

1.500

101.640

900

900

900

104.240

7.
O pleico viabilizar-se-á mediante Projeto de Lei. a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional. por se tratar de crédito especial. face ao atendimento de despesas para as quais
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária. obedecidas as p-rescrições do art. l 67, inciso V, da Constiruição, e em conformidade com o art. 43, § IQ, inciso IV, da Lei n~ 4.320, de 17 de
março de 1964.

8.
O Projeto de Lei em referência vem modificar aquele encaminhado ao Congresso
Nacional por intermédio da Mensagem nQ 607, de 28 de maio de 1997, ora re~irado pela Mensagem
n" 8 2 g , de23 de julho de !997,
decorrÚ1cia
inclusiodocrécÜto de R$ 900.000.000.00
(novecéntos milhões de reais) cm favor de Transferências a Estados. Distrito Federal e Municípios.
motivo "pelo qual impõe-se a obediência ao· disposto no art. 166. § 5Q, da Constituição.

cm

da

:-;essas condições. este Ministerio manifesta-se iavoraveimente ao atendimento da
9.
presente solicitação. razão pela qual submero à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Proj~ro de Lei. que visa a autori= a aberrura do referido credito especial.
Respeitosameme.

k_/C...

<=OK:AN~IR

Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

JULHO DE 1997

PROJETO DE LEI No 14, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros
da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda e Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda. crédito especial até o limite
de R$ 104.240.000.000,00, para os fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. J~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
nE 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), crédito especial até o limite de R$ 104.240.000.000,00 (cento e

quatro bilhões. duzentos e quarenta milhões de reais), sendo R$ 103.340.000.000,00 (cento e três bilhões,
trezentos e quarenta milhões de reais) em favor de Encargos Fmanceiros da União- Recursos Sob Superyjsão do 11inistério da Fazenda, e R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) para Transferências a
Estados. Distrito Federal e Municípios - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda para atender
à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. z~ Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de
operações de crédito, realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.

Art. 3~ Esta Lei entra em yjgor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CILADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N° 9.438. DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício fmanceiro de 1997.

·---------------(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)

MENSAGEM No 428, DE 1997-CN
(N° 838/97, na origem)

Senhores :V!embros do Congresso NacionaL

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
--

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que ''Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Uniii.o. em favor do Ministério da Ju-stiça. crédito suplementar no valor de R$
6 I 0.23-t.OO. para os tins que especifica".

Brasília.

23

de julho de 1997.

Fernando Henrique Cardoso
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EM ne

072/MPO
Brasília. .::::_ de jull1o

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

O !1.1inisu!rio da Justiça solicita a abertura de credito suplementar no valor de R$
610.234.00 (seiscentos e dez mil. duzentos e trinta e quatro reais). em favor do Fundo Penitenciaria
NacionaL
O crédito pleiteado objetiva incorporar ao orçamento \~gente o excesso de
2.
arrecadação dos recursos oriundos de receitas diretarnente arrecadadas daquela Unidade. conforme
itens principais a seguir relacionados:

PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE
DESPESA

EM RS 1,00

SUPLEMENTAÇÃO

Investimento

610.234

. Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN

Investimento

610.234

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema Penotenciário - PA

Investimento

75.000

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema Penitenciário - ES

Investimento

45.000

- Construção. Ampliação e Refom1a do Sistema Penitenciário -. PE

Investimento

171.000

-Construção. Ampliação e Refom1a do Sistema Penitencrário - PI

Investimento

90.000

-Construção. Amotiação e Refom1a do Sistema Penitenciáno - RS

Investimento

129.234

-Construção. Ampliação e Refom1a do Sistema Penitenciário - RR

Investimento

100.000

J.
A solicitação em causa justifica-se em razão da urgência na aplicação de recursos
para atender a ações do projeto Reestruturação do Sistema Penitenciaria. dada a grave situação por
que passam os presídios brasileiros. Ressaltem-se. ainda. as inumeras rebeliões de presos que vêm
ocorrendo devido ao elevado déficit de vagas nos estabelecimentos prisionais.

-1
O crédno vmbilizar-se-a mediante pro_1eto de lei. por se tratar de incorporação de
excesso de arrecadação de receitaS díretamente arrecadadas. estando o mesmo em consonãncta com
as disposições contidas no art. 167. incisos V e VI. da Constttuiçào. e
coflfounidade com o art.
43, § I~. inciso li. da Lei n~ 4.320. de 17 de março de 1964

em

JULHO DE 1997
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P#

.::
Nessa~ condições. este Ministério manifcsta-sc favoravelmente ao atendimento da
presente solicn.açào. razão pela aual submeto a elevada ddiberaçào dc Vossa Excelência o anexo
Protelo de Lei. que visa a autonzar a abertura do referido credito suplementar.

Respeitosamente.

~~-

-

=:::::::::JA~T0:\10 ~IR

Mmtstro de Estado do
Planepmento c Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇ;\0 DE :\IOTI\rOS DO \11:\'ISIÉR-10 DO
PLANEJAME:'\TO E ORÇ..-\ME='ITO ~Q : - : : DE :: I o-; I 9"'

I. Síntese do oroblema ou da situacão aue reclama orovidencías.
Insuficiência de dotação orçamentária para ·cobenura de despesas relacionadas com os I
subprojetos Construção, Ampliação e Reforma do Sistema Penítencilirío nos Estados do Param!.
Espirita Santo. Pernambuco. Piauí. Rio Grande do Sul e Roralmi ---- - - - - -- -

I

2. Soluções e orovidencias contidas no ato normativo ou na medida orooosta:
Abertura de crédito suplementar. objetivando incorporar ao orçamento vigente os recursos II
provenientes do excesso de. arrecadação d~ receitas diretamente arrecadadas. até o linúte de quinze 1
por cento para cada subproJeto ou subatiVIdade.
I

I

3 Alternativas existentes as medidas ou atas orooostos
Tecrucameme e a alternativa viave!

4 Custos:
R$ 610.234.00 (seiscentos e dez mil. duzentos e trinta e quatro reais), provenientes da
incorporação do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas. não gerando, ponanto,
custos adicionais para o Tesouro Nacional.

3Q?

.,

w

ANAIS DO SE!'\ ADO FEDERAL

304

5 Razões aue iustifiauem a unlência·
Situação precaria dos estabelecimentos prisionais naqueies Estados. -

6 Impacto sobre o meio ambiente.
~ão

ha

7 A.Jteracões Prooostas (a ser Preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias!
Texto Prpposto

I

8 Síntese do carecer do órl!ão iundico

PROJETO DE LEI No 15, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orcamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Justiça. crédito suplementar no
valor de RS 610.234.00, para os fins que
especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
/\rt. I o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n° 9.438. de 26 de fevereiro de I 997). em favor do Ministério da Justiça. crédito suplementar no
valor de RS 610.234.00 (seiscentos e dez miL duzentos e trinta e quatro reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da incorporação do excesso de arrecadação de receit:JS diretamente arrecadadas.

Art. 3° Em decorrência do disposto nos artS. I o e 2°. fica alterada a receita do Fundo
Penitenciário Nacional. na forma indicaaa no Anexo II desta Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na-data- de-suaptiblicaÇao.

Brasília.
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30000 - M!H!STERIO DA JUSTIÇA

30907 - FUNDO PENITENCIAR!O NACIOI-IAL

oE TiJoÃS Ã$ __ F0~4TES

REéuRSOS

~ECEITA

~ ------~---'-S_P_E_C_I_F_I_C_A_-c_--Ã-O-------~j--E-SF"..

1000.00.00

E_ TRANS_FERENC:lAS
FONTE

~-(~S_!,OOl

CA.TEGORIA
EC(N)IIICA

1 OESOOBRAMENTO

610234

RECEITAS CORRENTES

1900.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

FJS
FIS

1910.00.00

t-IJLUS E JUROS OE. lo(JRA.

FIS

Jl

l_'s_'_s._••_·_oo____o_urn_•_•_"'_'r_••-----~---~=--~-'~'-'r=s_ ~

610234
61023-C

__fiOs,to~~_
TOTAL FISCAL

61023-'

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI W 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos c Fiscalização)

MENSAGEM No 429, DE 1997-CN
(N" 839/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à e!evada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

JULHO DE 1997

307

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite de R$
2.600.000.00, para os fins que especifica".

Brasília. 2 3

de julho de 1997.

Fernando Henrique Cardoso

EM no 079 /MPO
Brasília, 21 de

julho

de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Mmisterio da Justiça solicita a aberrura de crédito especial até o limite de R$
2.600.000.00 i dois mllhões e setscentos mil reaísl, em favor do Fundo Penitenciário Nacional FUNPEN.
2.
O crédito pleiteado objetiva incorporar ao orçamento vigente o excesso de
arrecadação dos recursos oriundos de receitas diretamente arrecadadas daquela Unidade, conforme
itens principais a seguir relacionados:
PROGRA.'\1AÇÃO NOVA
. Fundo Peniteodário Nac:ionaJ - FUNPEN

GRUPO DE
DESPESA

EM RS 1,00

Investimento

2.600.000

• Construção. .'unpliação e Reforma do Sistema Penitenciaria no Estado de
Alagoas- AL

Investimento

100.000

- Construção. Amphação e Reforma do Sistema Perutenciario no Estado da

Investimento

100.000

Bahía- BA

308
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PROGRAMAÇÃO NOVA

.i ...

TWJ:..JiQJ)E 1927

GRUPO DE
DESPESA

EM RS 1,00

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema PerutenCJano no Estado de
Minas Gerais - MG

Investimento

350.000

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema Penitenciaria no Estado de
Mato &osso do Sul - MS

Investimento

250.000

- r onstrução. Ampliação e Reforma do Sistema Penitenciaria no Estado de

investimento

350.000

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema Penitenciaria no Estado da
Parruba- PB

Investimento

250.000

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema PenitenClàrio no Estado do
Rio de Janeiro - RJ

inveStimento

350.000

- Construção. Ampliação e RefOrma cio Sistema Penitenciano no Estado de

Investimento

250.0001

investimento

250.0001

lnvesumento

350.0001

Mato &osso - MT

Serg.pe- SE

I

- Construção. Ampliação e Reforma do Sistema Per.í•enciano no Estado do
Amazonas - AM
c-~

I

-~

· Construção_ Ampiiacào e Refonna ào Sistema Perutenc1ano no Estado do

'

I'

Rio Goanae do i'ione- R..l'\

~.

O presente crédito faz-se necessimo em VIrtude da snuação precána em que se
encontram os presídios nas regiões mencionadas no quadro. além do déficit de capacidade existente
nos que hoJe estão em funciOnamento.
4.
O pleito viabilizar-se-à mediante projeto de lei, a ser submetido á apreciação de
Congresso NacionaL por se tratar de crédito especial. face ao atendimento de despesas para as quai!
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentána. obedecidas as prescrições do art. 167.
inc1so V. da Consmmção. e em conformidade com o disposto no art. 43. § ]e, inciso 11. da Lei n'
4.320, de 17 de março de 1964.
5.
Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento d2
presente solicitação. razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexe
ProJeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente.

ANTONIO KANDffi
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

JULHO DE 1997
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 079 DE 21 I 01 I 97

I Síntese do oroblema ou da situação que reclama providências:
Inexistência de categorias de programações, na Lei Orçamentaria. do Fundo Penitenciaria
Nacional - FUNPEN, para atender as ações relacionadas no quadro ·constante da Exposição de
Motivos.

2. Soluções e orovidências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Abertura de credito especiaL objetivando a inclusão de categorias de programações ao
orçamento vigente.

3 Alternativas existentes às medidas ou a tos propostos:
Tecnicamente e a alternativa viavel.

4 Custos
R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), provenientes da incorporação do
excesso de arrecadação de r.ecursos oriundos de receitas diretamente arrecadadas. não gerando,
portanto. custos adicionai&. para o Tesouro Nacional.

5. Razões que justifiquem a ure:ência:
Situação precaria em que se encomratn os estabelecimentos prisionais em vàrios Estados.

6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não ha.

7 Alterações Prooostas: (a ser preenchido somente no caso de alter<;_ção de Medidas Provisórias)
Texto Atual
Texto Proposto

8 Síntese do parecer do ór11:ão jurídico:
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PROJETO DE LEI N• 16, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 2.600.000,00, para os fins que
especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n• 9.438. de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de R$ 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da incorporação do excesso de arrecadação de receitas.
Art. 3° Em decorrência do disposto nos arts. 1o e 2•. fica alterada a receita do Fundo
Penitenciário Nacional - FUNPEN. na forma indicada no Anexo II desta Lei, nos montantes
especificados.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

'-<

30000 - MIHISTERIO ~A JUSTIÇA
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ANEXO

II

30000 - MINISTERIO DA JUSTIÇA
30907 - FUlGJ PENITENCIARJO IIIACIONAL

RECURSOS OE TODAS AS FO"l"ES E TRANSFERENC!AS

REC&ITA

ESPECJFlCAÇÃO

1000.00.00

DESDOBRAMENTO

FOtiTE

1900.00.00
1910.00.00

JIJLTAS E JUROS CE M:lRA

FIS
.

2600000

FIS
FIS

OUTRAS KJL TAS

CATEGORIA
Eca<OIIICA
2500000

FIS

RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEIUS CORRENTES

1919.99.00

ESF.

(RS 1,00)

2600000

:sooooD

TOTAL FISCAL

Z600000

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI W 9 .438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)

MENSAGEM No 430, DE 1997-CN
(N° 8740/97, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excdências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor i\1inistro de Estado do
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Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Educação e do
Desporto. crédito especial até o limite de RS 331.118,00, para os fins que especifica".
Brasília.

:2 3

de julho de 1997.

Fernando Henrique Cardoso)

EM

n~

31 /MPO
Brasília. 21 de

julho

de 1997.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Ministerio da Educação e do Desporto solicita a abertura de crédito especial até o
limite de RS 331.118,00 (trezentos e trinta e um mil. cento e dezoito reais). em favor de diversas
unidades orçamentárias.
2.
A solicitação em causa visa atender a despesas não previstas na Lei Orçamentária, na
forma a seguir discriminada:
R$ 1 00
PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA

i Escola Técnica Federal de São Paulo
• Asststéncta Méd.Jca c Odontológica a Servidores
• Coordenação e Manutenção do Ensmo
Fundação Universidade Federal do Maranhão
• Manutenção de Restaurante
-Construção e Recuoernção de Unidades fisicas
Escola Agrotécnica Federal de Alegrete
·Coordenação e Manutenção do Ensmo

IOutr.:ts
Dcsoesas Correntes
Outras Dcsoesas Correntes
IOutras Despesas Correntes

I

100.000
100.000
215.000
215.000

Outr.:ts Desoesas Correntes
-

Cemro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
• Coordenação e Manutenção do Ensino
Total

LSUPLEM.

!Inversões financeiras
Outras Desoesas Correntes
Inversões Financeiras
Investimentos

1.118
1.118
15.000
15.000
331.118

CANCEL.
100.000
100.000
215.000
215.000
1.118
1.118
15.000
15.000
331.118

3.
A inclusão do programa de trabalho "Assistência Médica e . Odontológica a
Servidores.. no orçamento da Escola Técnica Federal de São Paulo decorre de convênio firmado. no
exercício de 1996. com a Fundação d~ Seg~rida.ci~ So-ci~l--:. GEAP.- objetivando~iipresiaçã~ <fi
assistência médica aos servidores da Instituição. Quamo_àin_clusão de"M<UlutellÇãode-Resl:aurante"
pela Fundação Universidade Federal do Maranhão~ o_-ªtendi!11_e!1H~justifica-se peta eXísiêricia: nc
orçamento da Unidade. de recursos próprios. oriundos de "Serviços de -A.Iirnentação'', gerados-pel~
atividade de exploração do restaurante universitário,
--
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4.
No tocante à inclusão do grupo de despesa "Inversões Financeiras", nos programas
de trabalho da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete e do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Paraná. trata-se da necessidade de aquisição de linhas telefõnicas para novos centros
que estão sendo implantados nas mencionadas instituições.
5.
O pleito viabilizar-se-à mediante projeto de lei a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional, por se tratar de crédito especiaL face ao atendimento de despesas para as quais
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária. obedecidas as prescrições do art. 167.
incisos V e VI, da Constituição. e em conformidade com o art. 43, § 12. inciso ITI, da Lei n2 4.320.
de 17 de março de 1964.
6.
Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento das
presentes solicitações. razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de LeL que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente,

4:-t-1-~/
-===-==-iNTONIO KANDIR
Ministro de Estado do
Planejarnento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NQ 81 DE21 I 07 I 97

I Síntese do problema ou da situação_g_ue reclama providências:
Inexistência de categorias de programação na Lei Orçarnemiuia. de entidades do Ministerio
da Educação e do Desporto, para atender a despesas relacionadas à aquisição de linhas telefõrúcas,
assistência médica e odontológica a servidores e manutenção de restaurante.

Abertura de crédito especial. objetivando a inclusão de categorias de programação ao
orçamento vigente.
3. Alternativas existentes às medidas ou aros prooostos:
Tecnicamente e a alternativa viável.

4 Custos:
R$ 331. I 18.00 (trezentos e trinta e um mil, cento e dezoito reais) provenientes do
remanejamento de recursos, não gerando, portanto, custos adicionais para o Tesouro Nacional.
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6 Imoacto sobre o meio ambiente·
Não ha.

7. Alteracões Prooostas: (a ser oreenchido somente em caso dealteracão de Medidas Provisórias)

ITexto Atual

ITexto Proposto

8 S'ntese do parecer do o mão iuridico ·

PROJETO DE LEI No 17, DE 1997-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União. em favor do Ministério da Educação e
do Desporto. crédito especial até o limite de
R$ 331. I 18,00, para os fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e d;;.
Seguridade Social da União (Lei"n° 9.438, de 26 de fevereiro de 1997), em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$ 331. I 18,00 (trezentos e trinta e um mil,
cento e dezoito reais), para atender às programações constantes. do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.
Art. 3• Em decorrência do disposto nos arts. 1o e 2°, ficam alteradas as receitas da
Escola Técnica Federal de São Paulo e da Escola Agrotêcnica Federal de Alegrete, na forma
indicada nos Anexos m e IV desta Lei, nos montantes especificados.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de_ sua publicação.

Brasília,
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28000 - MIHISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
28303 - ESCOLA AGROTECHICA FEDERAL DE ALEGRETE - RS
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mEDITO ESPECIAL

ANEXO l

PROGRAMA OE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)

~~CI111SOS

sE

ESPECIFJClCJo

"O fTE

TO f A L

PESSOAL E
El(:. SOCIAIS

F D

JUROS E EHC.
DA DIYIOA

OOTRAS DESP.
CORAEHTES

IHVESTIIoEHTOS

OE 100 ... 5 115 fONTES E

JHYERsiiES
FIHAll:EIR.lS

11UII~fEI'IE~CIAS

g
'O
'O

__,

IXJTRAS OESP

AlollATIZAÇÃO
DA DIVIDA

DE. CAPITAL

I

EOUCAÇJ:O E 0JLIUF14

EIISINO frl'lt:DIO
fOJl.OUÇlO PAn.\ O SEIOR PRIMO.RIO
0111 U4:J OllôiiLlOIIIII

1 11111

I 16

I 11111

I

I

Hill

I 111'1

I

11111

I !18

I

IIII

I

!11'1

(;QOIUIEIIo\ÇJI:O E MAMITEfiiÇlO 00 U'"IOQ

O

ASSEGUIU,R A MAHUlEH!;.I:O E

DlõUII\IO~VII'EHTO

AÇtlES 00 ENSJOO

'"

oe on OJ96.20et. 0034

'

COOfiDfHAÇ.I:O E foiAMJlEH,AO DO Ul:!oiHU

•o

"'

-TOTAL

I 11111

I 111'1

I 11111

~~----·

··----~~--·

-~---·

I 111'1

fISCAL

~~~

I III

___ ._, ____

~-----

-----·---- ------- ------

-·---~~

t

----

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

1\n

;J>

~

Vi

8
(/)

~

;J>

tl

o
28000 - MIHISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
,
28258 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECHOLOGICA DOi PA,RAHA

RS

I.NEXO I
PROGRAMA

OE

TRAaAL ..lO

( SUPLEMENT ACÂO)

RECUAS.O~ liE 100A5 AS IONIES E TAAh:iFEREh'CIAS

•

E
S D FIE

ESPECIFICACiO

F O

T OT Al

PESSOAL E
Et«:. SOCIAIS

.M!OS E Etl:.
OA DIVIDA

OUTRAS DESP.
COffAEHTES

IHYESTIIEHTOS

I!OUCAÇliO E CUl llJq.
ENSiftO

1,00

CREDITO ESPECIAL

FORMÇlD PAR" O SETOA SEOJ.!IOAAIO
OQ OU Ol'i17 201!S
CQO.IIOEII"t'IO E loU.NUTEHo;lo 00 ElfSI'MJ
•$SEGUAAII A MAfiiUtENÇIO E

o

OE5EIIVOLYI14fHO

AI()RTIZAC~D

OA DIVIDA

-·
·~ 000

~010

IHVERSOES
FINANCEIRAS

OOTRAS OESP.
OE CAPITAL
~~---

1!1 000

IG 000

III OOD

I !I DOD

1!1 000

I !I 000

111.000

I !I 00<)
111.000
10.000

115.000
, . 000

DAS

A'GE$ 00 ENSIHO.
Oa 043.DUU.201!1!1 OO:U
COOJIDEfrAÇID E MI.NtJTEHÇlO 00 IEifSIItO

'

-

" "'
-~

TOTAL

FUCAL

----·
I !I 000

lO .ooo

---

~-~---

-----

·---1!1.000

-----~

-~~-

I
;J>

r

'~
00

26000 - MINISTERID DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
26220 - ESCOLA TECHICA fEDERAL DE SÃO PAULO

"'

AHEXC li

PROGRAMA OE TRABALHO

(CANCELAMENTO)

JOnloS. AS fOlHEs. E

•o IFtE

ESf>ECIFICACÃO

----

o

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

(IJ,tCA~lu l

• oo

CREDITO ESPECIAL

TOTAL

PESSOAL E

Elt:. SOCIAIS

I

.MJROS E [ti:

OA OIYIOl

I

001RAS DESP

IHVESfiWHTOS

CORfiEHTES

I

IHVERsilES
FIHAHCETRAS

A~fiZACÃO
DA OlVIDA

TRA"S~fRHtCIAS

I

OUTRAS OESP
DE CAPITAl

Utl IIII'U

ffiSiftO 1"11.010

fOili,.... ~JO P~HA U HIOR U:OJI<UUIID

011

ou

Ol'il7 .. 011111
COOIWEHIIÇlo f

jl$$UõUI:U.R • """IIUTfll,lO (.

.,au

O

OE:S~HVOl\flloOlHfO

100 000

i

OIIS

DO IIIUI«<.

011 Oll 019J i'015 OOH
CCIGRDotfiAÇJO [

100 000

I

MANUtl.,ÇlD tx1 EH~IIOO

------------------------TOTAL

IOO 000

'III'"'"'"00:,
'Jo

MAfolHOIÇlO 00 fi1SIIt0

too ooo

-- :

fISCAl

100 000

1-----

100

100

oou

'"'"""

------1--- ------1--1----!-------

- - - - · - - - - - 1 - - - ___ '"~~~- ----!

;..

z

;..
Vl

8
Vl

t:g

;..
t:J

o

tll

26000 - MIHISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
' 25272 - fUHDAÇlO UNIVERSIDADE DO MARAHHIO

R$

b
ltl1

1,00

:;u
!;>

ANUO II

CREDITO ESI'ECIA.l

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

:r

RECURSOS OE IODn lo:!. F01f1ES E fRioNSf&'AENCI ... S

E

o

s o
F D
-

ESPECIFICAÇlO

fiE

ED.ICio,.O E WL H.W.U

CA14'US UNI\IERSifAAIO

ou

020tl. 10.17
CONSTRU,.O E AloPLIAÇIO Of UHIOAOES OE E"SIHO.

PESSOAl E
E~.

21~

ElfSIJKl StlPéf'IIOR

Olil

T0 TAL

SOC:IA.JS

JUROS E 01::.
DA Dl'flDA

CUTRAS DESP.
CORRENTE$

000

21~

IHVESTIIENlOS

IHVERSGES
FINANCEIRAS

Alo()f!TlZAÇÃO
DA DIVIDA

OUTRAS OESP.
DE CAPITAl

000

2HI 000

21$ 000

2111 000

2U 000

215 000

2U 000

PESQUISA E APOIO

~~:" A~::!!~!f~tl~ IN~AU'~!s AOE::~~~-0:~
AOioiiHISIAioTIUS E OIOATICO·CI&IftiFICU

oa ou

0201 IOI!I7.GOIJ
CONSlRUÇIO

'

t llEC.UPEilA,IO DE U"'IO.I.DES fiSIC.AS

-----~---

TOUL

fiSCAL

" ""
- --

21~-000

21~.000

2115 GOO
211!LOOO

21!. 000

211 GOO
210.000

.

21~

000

-----

----ljt:J

·r
li
1]1

~:r:

o

g

2!000 - MIMISTERID DA EDUCAÇlO E DO DESPORTO
21303 - ESCOLA AGRDTECMICA PEDERAL DE ALEGRETE - RS
ANUO 11
~ROGftAMA

AI

DE TftABALHO (CANCELAM.HTO)

'-0
'-0

CMOITO ESPECIAL

i

_,

Ali:CUR$0$ OE TOOA$ AS fONTES E TRAH$FEAEHCIU

E M

s o FIE

ESPECJFJC,t,Çln

TO T A L

PESSOAL E
OC. SOCIAIS

F O

EDUCAÇ.IO E QJt TUAA
f:ll$1~

f'IEDIO

fOR*ÇJ:O I'AAA O SU~ HIIMI.AIO
Qll aU OUII!I.õ!OI!i
COOAOEkAÇko E MOII~JfEIIÇlo 00 EIIISiffO
AS!!-ECUA&R A .....MltEMr;lo E

O

DEs.f:N'o'OLVHEIUO

Aç(IES 00 flii!I.INO.
• PROFUSOA IAEIIUOO (I'USIJAI • 30

.AROS E EIC
DA OlVIDA

CIJTRAS

M~.

CORROO IS

JI.IYES TI!IIVfTOS

IHVERSGES

AlflRTIZAÇiO

FIH.I.HCEIRlS

DA DIVIDA

lliTRAS DESP
DE CAPITAL

..

I

I 18

I

I

IIII

I 118

I

118

I .IIII

I lO

I 118

I

\UI

I

I

110

OA$

,

'

08 043.0196.2(11!1$.0034
COOROUIAÇ.IO E N.I.IIUIENÇlo 00 Eh'SIItO
• PROf'ES:IoM TflE UI'AOO (PIS$0olJ • lO

--TOTAL

IIII

I III
I I

90

I 11&

\a

"'

li~

I 118

-

FISCAL

1.1!&

I

------ -----

·~

-----

ltJ

IIII

------ - -

-

"'
'"'ltrl
o

b~
o

"
26000 - MIHISTERID DA EDUCAÇAO E DO DESPORTO
21251 - CENTRO fEDERAL DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DOi PARAHA

fi$

ANEXO li

1 ,no

CREDITO ESPECIAL

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

I~
~~

I~

RECVR$05 OE TOOAS AS fOlHES E lRAHHEREI'H:us

E W

s o

ESPECIFICACIO

FIE

T0 T AL

-

FORMAÇJO ~ARA O $E TOA 15-EOJNo.uiiO
0197 lOI!IS
COMOEtl.lÇJ:o E "'-M.lfENÇJO DO ENSINO
0

CEt.EIIYOLYIPEfiTO

INVESTIMENTOS

WtR(HlES

INVERSÕES

AlflRIIZAÇiO

FIHJ~EIRAS

DA DIVIDA

OOTRAS DESP
DE CAPITAL

I !lo 600

Ui OOD

III Q-00

1!1-000

\!lo 000

III 000

15 000

OAI

AÇ41!S DO li"SI..O.
01 OU

OUTRAS DESP.

IS 000

ENSINO MeOIO

ASUGIJRoUI A ~M.ITflHÇlO E

JUROS E OC.
DA DIVIDA

-

ED.ItAÇID E l1J~ tU!fA

oa on

PESSOAL E

E.C. SOCIAIS

F O

OI~L:i!CIIIS

'

OO:U
COOAOEfiAÇJ:O E HANIJTEIIÇJo 00 EIISIIIO

..

,. ,

IS 000

IIi 000

'"""'

10

ooa

111.000

II.OOQ

-- ----- ---·--·

TOTAL

fiSCAL

111.000

-----

---

10.000

..

lv.i
1:0
'

I

320

ANAIS DO SENADO FEDERAL

J\]LI;JQ DE 199]

ANEXO III
ANEXO

•CRESCIIOJ

26000 - MINISTERIO DA E~CAÇÃO E _DO O_ESPORTO
26220 - ESCOL.l TECNIC.l FtoERAL DE SÃO PAULO-

RECEITA

RECURSOS CE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

I

E.SPECIF ICAÇÃO

1000.00.00 RECEIT.AS CORRENTES

SEG

1700.00.00

SEG

1710.00.00

I

ESF.

1711.01.99

TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTR.I.GOYERN.i.MENTAI~

OESCOBRAMENTO

I

FONTE

SEG

CATEGORIA
EcaonCA
100000

100000

SEG

TRANsFtRENCfA DE OUifiOS --RECURSos DO TESOURO N.ACIONAL

(RS 1,00)

100000
100000

TOTAL SEGURIDADE
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ANEXO III

ANEXO
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ANEXO IV
ANEXO
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LEGISLACÃO CITADA
(Anexada peJa Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N" 9.438, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício fmanceiro de 1997.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)

C.tTEGCJlU.
ECCIOIICA.

I

FIS

~RENTES

I

(RS 1.00)

I
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AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO
N° 599/97, de 17 do corrente, do Ministro deEstado da Fazenda, prestando esclarecimentos refe·
rentes ao Requerimento nº 401, de 1997, do Senador José Bianco.
Os esclarecimentos de que a matéria
objeto do Requerimento não são da compe·
tência do Ministério da Fazenda foram enca·
mínhados, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Nº 212/97, de 18 do corrente, do Ministro de
Estado do Exército, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento nº 390, de 1997, do Senador Romero Jucá.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
. Nº 108/97, de 23 de julho do corrente ano, comumcando que aprova as emendas do Senado nºs 1
2 e 4 ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1997 _(n~_
3.100/97, naquela Casa), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a concessão de subvenção económica a produtores de borracha natural, e dá
outras providências, e rejeitou as de n% 3, 5 e 6.
(Projeto enviado à sanção em 23-7-97)
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
Expediente lido vai à publicação.
As Mensagens n% 425, 428 a 430, de 1997-GN, lidas anteriormente, encaminham os Projetes de Lei rf-s 14
a 17, de 1997- CN, e serão despachadas à ComiSsãoMista de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização.
Nos termos da Resolução nº 2, de 1995 - CN,
a Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetes:
até 4/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 12/8 prazo final para apresentação de
emendas;
até 17/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 27/8 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma, por cinco minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia dei-

xar de usar, hoje, da palavra, porque há um proble
ma que vem me angustiando e- acredito eu -a pró
pria sociedade brasileira: o clima de insegurança err
que vive o País nos dias de hoje.
A polícia tem se manifestado através daquilc
que jamais poderíamos pensar que viesse a aconte·
cer, com movimentos de greves, passeatas, cami·
nhadas, revoltas, confrontos. Isto talvez decorra da
falta de interesse dos governos em pensar que segurança é um problema sério e importante. Os poli·
ciais reclamam dos baixos salários, enquanto a sua situação funcional vem se degradando ao longo do tempo, ~~ss~_§sta_cjo.foLse_ ac_u_111l.ll_an9Q, trw:em;lo a possibilidade de que líderes convencessem os seus colegas
para ir às ruas reclamar, é!Tibora j:Jertencentes àquelas
instituições, que têm como base a hierarquia e a disciplina. Hoje, as manifestações são não só por salários,
mas pela dignidade da função policial.
Não vou entrar no mérito se polícia pode ou
não praticar um movimento grevista. O que levo em
conta é que os governos têm que reformular a sua
~strutura num plano nacional de segurança pública.
E importante que se tenha um salário básico para todas as polícias? Acho que sim .
O Governo central tem de pensar objetivamente como viabilizar esse apoio aos Estados que não
-têm a capacidade de pagar um salário digno às suas
forças policiais.
Surgem, de repente, pelos jornais que militares
querem criar a Guarda Nacional. Como criar mais
uma instituição que venha a intervir quando houver
falha no sistema de segurança?
E a IGPM, lnspetoria Geral de Polícias Militares? Perguntei, ontem, para oficiais, se ela já tinha
sjdo extinta e disseram que não, que ela estava viva.
-Numa crise como esta, quando as polícias militares
vão às ruas, como aconteceu no Estado de Alagoas,
infelizmente, num incidente com um confronto com
as Forças Armadas, elas não são preparadas para
exercer a atividade de polícia normal, de rotina. Há
idéias de que se colocar o Exército nas ruas, a criminalidade sobe. Isso é uma faláda, uma inverdãde,
· isso não pode acontecer. O Exército não foi preparado para isso. O próprio Chefe da Casa Militar, Gene-ral Cardoso, que é um homem de visão, inteligente,
preparado, experiente, alertou para isso já há algum
tempo. O Exército nas ruas não vai conseguir substituir a polícia no combate rotineiro à criminalidade.
Não vi manifestação alguma da IGPM, órgão
importante para a estrutura atual do sistema de seguYanÇà; ela-nao
manifestou -a"respeito Cio
vem acontecendo com as polícias militares.
A Polícia Civil está quase que desestruturada
na sua atividade-fim, que é de polícia judiciária. _
Então, são interrogações que surgem ao longo
do tempo com uma defasagem enorme, não voltada
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para essa instituição que é importante, no sistema
de segurança.
A própria Revolução Francesa, Senador Francelina
Pereira, no decálogo que fez para garantir a vigência dos
seus objetivos, não se esqueceu de colocar nos itens
aprovados pelo seu comando, uma força de segurança
para garantir todos os objetivos da Revolução. Se não
acreditarmos que a segurança pública é a garantia do estado democrático, não vamos pennanecer por longo tempo, nesta caminhada, para uma democracia ideal.
Não quero fugir aos meus cinco minutos, mas
quero alertar a este Plenário e à Senadora Benedita da
Silva, que aqui está e sabe da angústia por que passa
a população do Rio de Janeiro, sobre esta situação de
descrédito da segurança pública. O meu Estado, o Estado de São Paulo, os Estados de Alagoas, Pernambuco e tantos outros hoje estão com o sistema de segurança pública às portas da falência, e acredito, que
esta Casa não poderá ficar alheia a esse trabalho.
Chamo, ainda, a atenção, de que com a aprovação ontem, no plenário da Câmara Federal, de medida,
que abre a possibilidade de aplicação de penas alternativas e condenação dos infratores da Legislação Penai.
Temos a certeza de que todos aqueles que desrespeitam uma Lei Penal, não precisam ir para a cadeia para
se tomarem um criminoso com curso de pós-graduação.
Entretanto, a legislação amarra um pouco a possibilidade de os juízes aplicarem penas alternativas. Acredito
que, com essa discussão, e com o relatório feito pelo
Deputado lbrahim Abi-Ackel, que ê um profundo estudioso, principalmente da lei penal e do processo penal,
virá a esta Casa, e acredito que a ela daremos prioridade. Faço um apelo, pelo amor de Deus, se preocupem
com a segurança pública do nosso País, e principalmente com·o homem que exerce a atividade nesse mister
tão difícil, que é o de ser policial.
· · ·
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda ) - A
Presidência concede a palavra ao nobre Senador
Ramez Tebet. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf-s e
Srs. Senadores, estarei, no dia 4 de agosto próximo,
na cidade goiana de ltumbiara, participando de um
evento da maior importância para o desenvoMrnento
do Centro-Oeste e da rica região do Triângulo Mineiro.
Quero referir-me à primeira audiência pública
pela duplicação da rodovia Goiânia-Minas-São Paulo, promovida pela Comissão Especial pelo Desenvolvimento do Corredor Centro-Leste.
A presença dos Ministros Antônio Kandir, do
Planejamento; Eliseu Padilha, dos Transportes, e Íris
Rezende, da Justiça, e dos Governadores Maguito

Vilela, de Goiás, e Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, é_uma clara indicação do interesse das autoridades federais estaduais pefaimpõrtallte obra.
De fato, é urna iluSão pensar em desenvoMmento
sustentado em nosso País sem urna integração física de
suas enormes fronteiras-;- urna· proximidade real entre os
centroS prOdUtores e-oscernros consumidores:
· As rodovias oferecem a oportunidade mais
concreta dessa integração, por constituírem uma
malha já formada, necessitando apenas de investimentos para sua conservação e ampliação.
Elas são parte importante dó sistema de transporte interrriodaJ, que ·aeve ·assóCiar as ferrovias e as
hidrovias, para as quais há projetes ambiciosos, porém perfeitamente exeqüílieis a médio prazo.
Mineiros e paulistas se uniram e obtiveram do
Governo FedefCII. o compromisso da duplicação da
BR-381, que liga MTri1isGenifs a São PéiiJio. ·
Recentemente, a primeira etapa dessa duplicação foi inaugurada co!Tl a presença do Presidente da
República e expressivas lideranças dos dois Estados.
A BR-101, nossa extensa rodovia litorânea, está
sendo duplicada no seu trecho mais trafegado, graças
a uma ação articulada das lideranças políticas e empresariais paranaenses, catarinenses e gaúchas.
Nada mais oportuno que, neste instante, os políticos e os empresáríos de Minas e de Goiás se
unam para lutar pela duplicação da rodovia GoiâniaMinas-São Paulo, que representa a BR-153, no trecho
gõTáiio,-ccinectãdã aBR-050, emtemtõno niirieiro. u- o trecho a ser atiplicado; de 467 quilómetros,
sendo206 quilómetros em território goiano e 161 em
território mineiro, constitui o .principal eixo de transporte para o acesso da Amazônia, através da Belém-Brasília, e do Centro-Oeste ao mercado consumidor de São Paulo, ao porfõae·-santos e ao-s-países do Mercosul.
O extraordinário. desenvolvimento experimentado nos últimos anos pelo Centro-Oeste e o Triângulo
Mineiro, especialmente na agricultura de exportação,
tornou a rodovia de pista simples absolutamente ultrapassada, e incapaz de absorver um tráfego diário
em tomo de 15 mil veículos.
A Região do Triângulo Mineiro, uma das mais
ricas de Minas Gerais, registra elevadas taxas de crescimento económico. Sua produção, especialmente
agrícola e pecuária, já se ressente de meios adequados de escoamento, sobretudo através das rodovias
que ligam a região aos grandes centros consumidores
do Sudeste e ao extremo sul do continente.
A realização da primeira audiência pública pela
duplicação da rodovia Goiânia-Minas-São Paulo é
manifestação indiscuTível do interesse e da disposição das lideranças políticas e empresariais dos dois
Estados de levarem adiante esse grande projeto.
Nós, parlamentares mineiros e -goianos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, também
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estamos mobi!~zé><k:s -a C\)r.Gprt:~:netido,:;, n--; :;en!ido
de conseguir que a duplic;;.yão da rodovic. GoiàniaMinas-São Paulo se transforme em realidade no
mais breve tempo possível.
Estou anexando os seguintes documentos: mapas do traçado do Corredor Goiânia-Minas-São Paulo; o programa de duplicação e os custos de cada
etapa da obra.

Peço que esses documentos sejam divulgados
nõ- Diário do Congresso, para que mineiros, geia-

nos e paulistas tomem conhecimento do inteiro teor
dos mesmos.- - --Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Brasil
I!M AÇAO

I CORREDOR GOIÂNIA-MINAS- SÃO p AULO I
Programa de Duplicacão
l-Estado de Goiás
1.1- BR-153/GO- Goiânia- Aparecida de Goiás
Extensão: 19 Km
Situação: Trecho Duplicado
1.2- BR-153/GO- Aparecida de Goiás- ltumbiara
Extensão: 180,2 Km
Situação: Trechos c/ Projetos de Dupl. Autorizados
Elem. para Licitação em 60 dias
Custo Total Proj: R$ 2.800.000,00
Custo Duplicação: RS 216.830.000.00
1.3-BR-153/GO- Itumbiara- Div. GO/MG
Extensão: 7 Km
Situação: Trecho Duplicado
1.4-BR-153/GO- Ponte sobre o Rio Paranaíba
Extensão: 277 m
Situação: Sem Projeto
Custo Estimado: R$ 3.500.000,00
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Brasil
I!!M A ÇAO

ICORREDOR GOIÂNIA-MINAS- SÃO p AULO I
Programa de Duplicacão
2-Estado de Minas Gerais
2.1 - BR-452/MG-BR365/MG - Itumbiara -Uberlândia
Extensão: 135 Km
Situação: Sem Projeto
Custo Est. Projeto: R$ 2.000.000,00
Custo Est. Duplicação: RS 135.000.000,00
2.2 - BR-050/MG -Uberlândia - Uberaba
Extensão: 96 Km
Situação: Trechos Dupl. Licitados
Custo Duplicação: R$ 37.000.000,00
Custo Obras de Artes: R$ 8.000.000,00
2.3-BR-050/MG - Uberaba- Div. MG/SP
Extensão: 30 Km
Situação: Trecho em Duplicação
Custo Duplicação: R$ 28.000.000,00
2.4-BR-050/MG - Ponte sobre o Rio Grande
Extensão: 420m
Situação: Em obras
Custo Estimado: R$ 6.800.000,00

"
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Brasil
EM AÇAO

!coRREDOR GOIÂNIA-MINAS- sÃo PAULOI

CUSTOS
lRECHO

EXT.

Custo
PROJETO

Custo
DUPLICAÇÃO

BR-153/GO
Ap.Goiás-Itumbiara

180,2 Km

RS 2.800.000,00

BR-153/GO
Ponte s/ Rio Paranaiba

277m

BR-452/365/MG
Itumbiara-Uberiândia

135,0Km

RS 2.000.000,00

R$ 135.000.000,00

BR-050/MG
Uberlândia-Uberaba

96,0Km
O.A.E.

Licitado
A licitar

R$ 37.000.000,00
R$ 8.000.000,00

BR-050/MG
Uberaba-Div.MG/SP

30,0 Km

BR-050/MG
Ponte s/ o Rio Grande

420m

R$ 216.830.000,00

RS

I

3.500.000,00

Em Obras

RS 28.000.000,00

Em Obras

R$

6.800.000,00

!

TOTAL

RS 435.130.000,00
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de Pernambuco, com a presença do Congresso Nacional, representado pelo estande montado e coorde. nado por uma de nossas Casas, o Senado FederaL
Proporcionando ao visitante "um passeio pela história política brasileira", como se referiu uma reportaO SR. PPESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Na
gem de jornal local ao estande do Senado na Feira,
fnrma do f\egirnento, V. Ex" será atendido.
podiam ser vistos ali a cópia da Ata da primeira sessão
Cono>do a palavra ao nobre Senador Joel de
preparatória do Senado, de abril de 1926, o termo de
Hollanda.
posse do Presidente Juscelino Kubitschek e cópia das
O SF1. JOEL DE HOLLAUDA (PFL-PE. Procartas de renúncia, escritas de próprio punho, dos Prenuncia c seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- __sld_entes Jânio_Qu_&dro_s e Fema_ndo Collor de Mello.
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a capital do
· - --Estavam ali expostas publicações editadas pela
meu Este.do, llecife, iniciou o mês de-jl.umocom-rn::Gráfica do Senado a preços significativamente menotense. <no:trnPntação cultural. Durante seis dias, mires que os dos livros comercializados por outras editolhams Je pessoas foram brindadas com eventos culras. Além de publicações de caráter jurídico, títulos de
turais d?. rnaiot: importância, por ocasião da realizacunho cultural, que passaram a ser acolhidos pela
ção da I Feit "· HJtetné'.donal do Livro de Pernambuco,
Gráfica, estavam expostos no estande, como Canudos
realiz;:;da d<:> '3 a B de junho do corrente ano. Tendo
e outros temas, A vida do Barão do Rio Branco e O licomo f<)CO "· edição de livros dos países de língua
vro da profecia. Estavam também disponibilizados ao
poriugues2, ~- r-eira teve como objetiva consolidar o
público disquetes contendo as Constituições Brasileiinterc2.rnbio cultural e profissional entre os países de
ras e o CD-ROM -Legislação Brasileira.
idioma português, além de reforçar o incentivo à in- No ensejo da Feira de Recife, foi lançado o livro
dústria do livro no Br<>sil e fomentar o mercado editoDados
biográficos dos ·Senadores de Pernambuco ' iaI em toda '" região nordestina.
192671997;
prefaciado -j:ielo -vice~Presidente-Marco ·
Com urna programação eclética, o evento apreMaciel,
que
traz
uma síntese da vida dos Senadores
sentou 'lO pt)blicn amostra da pujança cultural do Estapemambucanos
ql.le
liguraram ou ainda figuram no
do, de que s§.o f"nresent<~.tivos inúmeros grupos de
qual emprestam a densa traCongresso
Nacional,
ao
rnt'<sica. de teatro. de dança. A Fundação de Cultura
dição política do Estado. Editado pela Secretaria de
de Garuaru trouxe su2 Banda de Pífanos, cujos acorDocumentação e Informação do Senado Federal, fruto
de<; se espalhar<"m p-- r todo o Centro de Convenções
de
uma laboriosa comissão de funcionários altamente
de Pernambuco, brindando o público presente com
qualificados
do Arquivo, da Biblioteca, da Gráfica e das
momentos de P.nlevo e encantamento. O Balé Popular
Edições Técnicas, a obra permite recordar a contribuido flr;>ciíe, ac<:>rnoanhado pelo Perré Bumbá, abrilhanção dos diferentes representantes de Pernambuco ao
tou a solenidade de abertura, na qué'J urn Coral de EsPaís e registrar suas ações nesta Casa, que constrói
tudantes prestou homer:agem ao nosso grande poeta
parté
considerável aan!Storiél.-política nacional.
João Cabral de iv1elo. i•lomentos depois, o sempre joPara
o Senado Federal, em particular, a particivem e irrequieto escritor Ariano Suassuna surpreendia
pação nas Feiras de Uvros deve ser vista como a
em sua Aula-Espetáculo. Em meio a _fànçamentos de
oportunidade ímpar de aproximar o cidadão dos trabalivros e sessões de autógrafos, aconteciam ininterruplhos legislativos que aqui se processam, uma vez que
tamente, 2.qui e acolá, oficinas pedagógicas, palestras,
ficam
disponibilizados ao público visitante não só as
painéis, debates, espetáculos de cultura popular, numa
publicações da Casa, mas também quaisquer outras
efervessênda çuHural que bern demonstrava o espírito
inio!TTlações .<JlJ_e _lb?_ possam prestar os incansáveis
~vido de nossa gente pemambucana.
servidores que, por longos e cansativos turnos, permaPrestipiado por inúmeras autoridades, como o Gonecem nos estandes à disposição dos visitantes.
vernador do Estado, Miguel Arraes, Secretários de Estado, Senadores e Deputados, ao evento não apenas
-- -- Na verdade, Sr. Presidente, a presença do púacorreu a p<)pulação local, mas milhares de pessoas
blico no estande do Senado e o contato pessoal com
vindas de cl!tros Estados, numa clara comprovaÇão áe
--os funcionários que lhe disponil:iiiizãfrúis-ínformaçõque o povo nordestino reconhece o livro e a leitura corno
es contribui para difundir a imagem real do Legislatilegítimas fontes de aprimoramento individual, de aperfeivo, .costumeiramente tão distorcida pelos meios de
çoamento profissional, de riqueza cuHural.
comunicação de massa. Em alguns minutos de atenSr. Pr.::sidente, Srªs e Srs. Senadores, foi muito
dimento, fíca o ddadao inteirado· de qüanlo trabalha
auspiçics0 deparar, na I Feira Internacional do Livro
o Parlamentar a quem ele concedeu seu voto, de
!.iur?nte o discurso do Sr. Francelina
PPtPirEI. ç Sr. Joel riA /·h'ianda, suplente de
seccet8río. deixa a cadeira da presidência.
f/U!'! I§ ocupadA pelo Sr. F.pitácio Cafeteira.
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que comrssoes faz parte, quantos projetes de lei
apresentou, enfim, é a oportunidade de deixar o trabalho desta Casa fluir para a rua, vencendo a opacidade que impede o cidadão de acompanhar as decisões de seus representantes.
Antes de finalizar, Sr. Presidente, quero deixar
registrado um voto de louvor aos órgãos responsáveis pela montagem e funcionamento do estande do
Senado na Feira de Recife, bem como a seus abnegados funcionários, que, com dedicação e entusiasmo, se dispõem por horas a fio a atender com solicitude os visitantes no estande do Senado, inclusive
em fins de semana e feriados. Esse trabalho é realmente meritório, na medida em que, fazendo chegar
a cada visitante informações fiéis sobre nosso trabalho, contribui para firmar junto ao público a imagem
de operosidade que predomina nesta Casa.
Tecendo elogios às entidades participantes da
1 Feira Internacional do Livro de Pernambuco, de
países de Língua Portuguesa, manifestou-se em
sessão da Câmara Federal o nobre Deputado Antônio Geraldo, em discurso proferido no dia 18 de junho de 1997, no qual são dirigidas congratulações
ao Senado Federal por sua participação_n?_rE!~rLcl_a
Feira. Solicito a transcrição desse pronunciamento
nos Anais da Casa, para que as palavras do Deputado Tony Gel somem-se às minhas em uma única voz
pemambucana É a seguinte a íntegra do pronunciamento proferido pelo Deputado Antônio Geraldo:
·venho à tribuna desta Casa para registrar breves elogios à iniciativa da Câmara Brasileira do Livro e às entidades participantes da
I Feira de Livros dos Países de Língua Portuguesa, evento ocorrido entre 03 e 08 de junho
do corrente ano, na cidade do Recife.
A I Feira de Livros dos Países de Língua Portuguesa, que teve por objetivo consolidar o intercâmbio cultural e profissional
entre países que falam o idioma português e
a indústria do livro no Brasil, além do incentivo ao mercado editorial e, em conseqüência,
o fomento da literatura em toda a Região
Nordeste, logrou total êxito, visto que não só
de Pernambuco, mas também de todos os
Estados nordestinos, acorreram milhares de
pessoas ávidas do consumo de cultura.
Também o Congresso Nacional esteve
representado nesse evento através de uma
de suas Casas, o Senado Federal, que no
momento merece minhas congratulações
por levar à população de outros Estados
uma outra visão da atividade legislativa, dife-

__

é - __
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rente daquela que estamos acostumados a
ver na imprensa diária.
O estande do Senado Federal na Feira
de Livros sem dúvida leva à população mais
distante do Centro do Poder a possibilidade
de ter acesso à história política do País, aos
textos legislativos de maior expressão ao
_exercícjQ da cidadania, como a Constituição
Federal, Código de Defesa do Consumidor,
Código de__F'roteção à Criança e Adolescente, dentriLO_utros textos de igual importãncia.
Destaco ainda que, na oportunidade, o
Senado Federal fez o lançamento do livro
"Dados Biográficos dos Senadores de Pernambuco•, obra que grava uma síntese da
biografia dos Senadores pemambucanos desde o Império até os dias atuais, publicação brilhantemente prefaciada pelo eminente VicePresidente da República, Dr. Marco MacieL
O evento, que também contou com a presença do Governador Miguel Arraes, dentre outras autoridades, bem demonstrou que a população nordestina merece ser brindada com outras iniciativas de igual porte, as quais não pcdem fiCar restritas às regiões Sul e Sudeste.
Era 0 que tinha a dizer.
Muito obrigado!"
Sr. Presidente, esse pronunciamento do nobre
Deputado Tony Gel veio somar-se às nossas palavras
de elogio a todos os responsáveis pela realização da I
Feira Internacional do Livro de Pernambuco, de países
de Língua Portuguesa, na cidade de Recife.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedíta da
Silva. V. Exª dispõe de cinco minutos.
A SR! BENEDITA DA SILVA (BLOCOIPT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o direito a creches e pré-escolas para crianças de zero a
seis anos foi uma garantia obtida com a Constituição
de 1988. Sabemos que os filhos de trabalhadores,
homens e mulheres, quer sejam trabalhadores rurais
ou urbanos, teriam condição de ser assistidos pelas
instituições educacionais.
Isso se deve ao fato de estarmos trabalhando
uma nova concepção de educação infantil neste
País, que deve, sobretudo, derrubar as barreiras
preconceituosas que colocam a mulher como única
responsável pela educação da criança.
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_c;!e.ve. te.Liõlas.acompromisso. Mas não podemos penSabemos que a família é o espaço vital par'!
sar que os encargos sociais possam ser o maior emessas crianças, e a idéia predominante é &1 que a
pecilho. Acredito que há uma demonstração verdafamília brasileira é constituída de mãe, pai e filhos,
mas a realidade demonstra que existem outras for:_ _ _.Q.eira da intenção de não aprovar um projeto dessa
natureza, que é de grande relevânCia.
mas de concepção de famílias. Então, não estamos
enfrentando essa realidade.
O aumento dos encargos sociais é uma quesEntendo que a maternidade é uma função social
tão. relevante; não estou dizendo que não é. Mas,
da mulher, mas nem por isso devemos tirar o direito da
deve nos afligir ainda mais a enorme dívida social
amamentação, pois não se trata de um direito da mugue_ o f>aís _tem çom_sua infância,· dívida que se aculher, mas sim da criança, assim como a creche.
mula a cada Governo que passa. Deveríamos chamar a atenção para isso.
No entanto, tem-se feito uma leitura da Constituição brasileira que exclui a possibilidade de essa crianSão exemplos da dívida social: estatísticas e
ça ser amamentada, assim como de, sendo filha de
indicadores sociais que demonstram o empobrecitrabalhador ou de trabalhadora, ser assistida pelas insmento infantil crescente, que acontece em todo o
tituições educacionais, ainda que da iniciativa privada.
País, tanto no campo como nas cidades. Ou seja, as
Olhando para isso, olhando para o Estatuto, e
crianças estão cada vez mais pobres. Taxas de morcom a responsabilidade que temos de garantir a
- talidade infantil assustadoras, desnutrição, analfabeeducação para a criança, apresentei um projeto de
tismo, exploração de mão-de-obra, exploração selei que corrige essa distorção.
xual, viol_ência, índices preocupantes.
A interpretação dada é de que os trabalhado~~---Será que essas não são dívidas sociais das
res, homens, não necessitam de local apropriado
mais relevantes? Argumentos existem para demonspara amamentação.
trar que a criança precisa ser prioridade nacional, meEstou hoje na tribuna levantando um questiorecendo atenção especial. É triste constatar a indifenamento, porque acho uma aberração essa interpre~
rença, a insensibilidade das elites perante as questões
tação num momento como este, quando estamos
sociais, pois, muitas vezes, argumentamos, mas não
buscando ajustar os direitos sociais neste País.
queremos executar. Podemos supor que a criança não
Diz-se também:
tem poder de barganha, por isso vem sendo explorada
com freqüência desde o nascimento. Se houvesse
"São raríssimos os casos em que o traalgum tipo de interesse econômico a trocar, certabalhador vê-se na contingência de levar os
mente
o quadro da infância seria outro.
filhos para o local de trabalho e atendê-los
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero me
com mamadeiras".
alongar e pediria que o meu pronunciamento fosse reTrata-se de outra distorção, porque estamos fagistrado na íntegra. Entretanto, tenho até urna certa inlando da criança. Não estamos falando do home_rrl_~()U
dignação quando tratamos de temas, nesta Casa, que
da~mulher, mas sim da necessidade de essa criança,
constituem verdadeira vergonha para nós, como foi a
filho de um trabalhador ou trabalhadora, ter esse direito
decisão tomada~óntem com relação à CPI dos Precagarantido pela Constituição brasileira. Devemos impletórios, e quando assistimos à necessidade de tornarmentar esta política com muita consciência.
mos medidas que possam acabar com esta outra verA outra interpretação dada é de que:
gonha em nosso País: a miséria. Às vezes, não encon"A aprovação do projeto representaria
trando respaldo, utilizamos apenas uma argumentação
um aumento nos encargos sociais e no cuseconomicista que exclui o social e que não responsabi·
to Brasil, inibindo a criação de novos postos
liza absolutamente ninguém pelo desmando e descaso
de trabalho".
que estamos vendo no País e com o abandono total
e cruel que estamos tendo em relação à criança.
Ora, trata-se de uma falácia. Se, verdadeiraQuero manifestar minha indignação e dizer da
mente, queremos combater a miséria, a pobreza, a
necessidade
de termos aqui uma campanha para
marginalidade, tirando crianças das ruas, garantindo
resgatarmos a cidadania dessas crianças e não araos nossos trabalhadores, que muitas vezes deixam
gumentarmos apenas como um tema econômico,
suas crianças trancadas em casa para ganhar um
uma~ ql.JeStão sociaL Tal. questão é de extrema relesalário-mínimo, que elas estejam na escola sendo
vância
e muito nos envergonha inclusive.
assistidas, não necessariamente numa creche no lo.Era-o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
cal de trabalho, mas que tenham um lugar garan_tido
obrigada.
pela iniciativa privada e pelo Estado, que também
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SR/l. BENF.DITA DA SILVA:

CRECHE DO LOCAL DE TRABALHO: UM DIREITO DA CRIANÇA E DOS PAIS TRABALHADORES (MULHERES E HOMElVS).- - - - -----~--

0 maior património de uma nação é o seL
povo. E o maior patrimônio de um povo são as sua~
crianças e jovens.
O direito a creches e pré-escolas, como instituições que complementam a educação familiar de
crianças e jovens.
O direito a creches e pré-escolas, como instituições que complementam a educação familiar de
crianças pequenas, tem integrado a agenda brasileira de reivindicações dos movimentos sociais, em ·especial dos grupos de mulheres. Graças às mobiliza:
ções em torno dessa reivindicação, a Constituição
de 1988 reconheceu à criança pequena (de O a 6
anos) o direito à educação em creches e pré-escol~
e aos trabalhadores (homens e mulheres) que tenham seus filhos assistidos por tais instituições ed_tJ:
cacionais.
A Constituição afirma:
a) a criança de O a 6 anos tem o direito de receber uma educação complementar à família em
creches e pré-escolas, o que situa tais instituições
no campo do sistema educacional;
b) os trabalhadores, homens e mulheres, vivendo em meio urbano e rural, têm o direito que
seus filhos de O a 6 anos sejam educados e assistidos em creches e pré-escolas;
c) a educação das crianças de O a 6 anos_édEl:
ver do Estado, elegendo-se a instãnda rn-unicipál
como seus representantes.
A creche e a pré-escola constituem simultaneamente um direito da criança à educação e um direito
dos pais trabalhadores de compartilharem a educação de seus filhos com equipamentos sociais. Neste
sentido, qualquer criança de O a 6 anos tem o direito
de freqüentar creches e pré-escolas, sem que, portanto, as famílias sejam obrigadas a optar por esta
forma de educação compartilhada.
Uma nova concepção de educação infantil foi
incorporada, a partir da Constituição de 1988, que
consagrou como direito de todas as crianÇas e jovens o acesso às políticas sociais básicas de educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, lazer
e cultura.
Acompanhando a tendência de modernização
das relações sociais, a terminologia para se definir o
direito de creche, é: oferecimento de creche para

RA

atendimento dos filhos de seus empregados, de
seus trabalhadores, sem especificar o sexo (feminino) desse trabalhador. Todavia, a terminologia
usual, em se tratando de direito de creche, é referir---se à mulher, à mãe. Preci~amos ultrapassar essa
barreira puramente preconceituosa e sexista, que_diz
- que apenas a 'rnLifhér éresponsável pela educação
dos filhos, sendo unicamente dela, enquanto trabalhadora, o direito ele creche.
A Família é o espaço vital do desenvolvimento
harmónico e pleno da criança__El. do_jQ.V.!"m. Assim, a
- F'arriflia delfe s-ei- a referência maior para a criança.
Ao falarmos de Família devemos nos perguntar: de que família estamos falando? _A Família a
qual nos referímos é a mãe,_ os_ pais e o:;; fi[hos_; a
mae eosfílhõS; o"pais_e_õ"s filf:lº"i:"iayó!! º~netQ.s;
o tio ossobrinhos; o amigo e as crianças, os
irmãos mais velhos e os mais novos, enfim, um conceito abrangente -e moderno-. Mas a idéia predominante deFamília a mãe, o pai os filhos.
A capacidade_ ana.tômic;:a, e JisiQ!ógica do corpo
feminino paú gerartiihos determinou, historicamente, para as mulheres_ um destino social único, expresso iía-éqiiáÇãOMlJCHER = -MÀE. - . . .

-afia:

e

e

e

Segundo esta equação, mulher só realiza sua
essência ao alcançar a maternidade. É esse o conteúdo daquilo que se convencionou chamar de "mito
da maternidade", que expressa uma relação de casualidade naturaVIógica entre o aparelho reprodutor
"feminino e um suposto "instinto matemo", conexão
sobre a qual se -esTabelece a responsabilidade exclushía e individual da rnãe biológica no cuidado, cria-~Ça_Q_e-s_ocializaç!o dos_filhos.
_________ _
-=- .. Em nossél.-socled1ict"e a mulher ainda é a maiQr
responsável "pélaeducaçãoe-c~iciado das ~riã~Ç~sCom o passar dos anos, essa situação vem sendo
alterada, registrando mudanças significativas.
Compreendemos, pois, que a Maternidade
<:l_e\fe_ ?t?r_t?ntt?ndidª---11ã.O_como_ um fato biológico que
determin<~ Q lugar e_a função da mulher na cultura,
na sociedade, enquanto reprodutora. esocializadora
·aas-CrianÇas, mas como umaTunÇão social-que deverá fugir à responsabilidade estrita das mulheres,
para ser comparti[fi"_a_d~ por!Qdasociedade, homef!s~rl10fliúes, pais e mães.
-- - - - projeto de lei propõe que: "Os estabelecimentos em que trabalham pelo menos 30 (trinta) trabalhadores com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado onde permaneçam seus filhos durante o período de amamentação até os seis
anos, sendo garáiitiéla ã"manutenção de assistência
técnica e educacional". Portanto, pelo projeto, tanto

ª__
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a mulher quanto o homem trabalhadores devem ter
direito de deixar seus filhos na creche, estando ou
não a criança em idade de amamentação. É claro e
óbvio que, em se tratando de criança em fase de
amamentação (no peito), a mãe é quem cuidará da
criança. Se este não for o caso, tanto o pai quanto a
mãe poderão cuidar da criança.
•o artigo 389 da CLT diz, textualmente: ·os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30
(trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos
de idade, terão local apropriado onde seja permitido
às empregadas guardar sob vigilância e assistência
os seus filhos no período da amamentação". Isto é,
somente a trabalhadora (a mulher) pode ter direito à
creche no local de trabalho. Mas a extensão desse
benefício também ao homem/trabalhador caracteriza-se como benefício social, que beneficia o casal, a
família, o pai, a mãe e, principalmente, a criança (na
idade de O a seis anos, estando ou não em fase de
amamentação) que terá perto de si sempre a vigilância, atenção e carinho seja do pai (funcionário da
empresa) ou da mãe (caso seja ela a funcionária da
empresa).
*A creche no local de trabalho (ou local para
amamentação, se for necessário) deve servir tanto
ao trabalhador do sexo masculino, que também possui filhos, como à trabalhadora, _que gera esses filhos e que, por isso, a sociedade lhe transfere a responsabilidade pela proteção
educação. Devemos
acompanhar os novos tempos, onde homens e mulheres assumem, gradativamente, a responsabilidade conjunta da educação e guarda de seus filhos.
É certo que os trabalhadores do sexo masculino não necessitam de local apropriado para a amamentação, uma vez que não dispõe de condições
biológicas/fisiológicas para amamentar seus filhos.
Mas é igualmente correto que milhares/milhões de
trabalhadores do sexo masculino exercem suas atividades em empresas que possuem creche, seja ou
não no local de trabalho, para crianças de O a 6
anos, conforme determina a legislação vigente, da
qual seus filhos não podem se beneficiar porque ele
é homem, e não mulher. E a lei diz que apenas os filhos de mulheres/trabalhadoras podem usufruir esse
benefício. Então, os filhos de homens/trabalhadores
não têm direito à creche, só porque o funcionário da
empresa é o pai, e não a mãe?
Corrigir essa distorção é o objetivo do projeto.
A interpretação dada é a seguinte:

e

*"Os trabalhadores do sexo masculino
não necessitam de local apropriado par
amamentação".
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*"São ranss1mos os casos em que o
trabalhador vê-se na contingência de levar
os filhos para o local de trabalho e atendêlos com mamadeiras•.
*A aprovação do projeto representaria
um aumento nos encargos sociais e no
"Custo Brasil", inibindo a criação de novos
postos de trabalho.
Aqui ficou demonstrada a verdadeira intenção
de rejeitar o projeto. O aumento dos encargos sociais é uma questão relevante. mas, deve nos afligir
ainda mais a enorme dívida social que o país tem
com a sua infância, dívida essa que acumula-se a
cada governo que passa.
Exemplos da dívida social: estatísticas e indicadores sociais que demosntram o empobrecimento
infantil crescente, que acontece em todo o país, tanto no campo como nas cidades. Ou seja, as crianças
estão cada vez mais pobres. Taxas de mortalidade
infantil assustadoras; desnutrição, analfabetismo, exploração de mão-de-obra, exploração sexual, violência, índices preocupantes.
Argumentos existem para demonstrar que a
criança precisa ser prioridade nacional, merecendo
atenção especial. É triste constatar a indiferença, a
insensibilidade das elites perante as questões sociais. Podemos supor que a criança não tem poder
de barganha, por isso vem sendo explorada com freqüência, desde o nascimento. Se houvesse algum
tipo de interesse económico a trocar, certamente o
quadro da infância seria outro.

Constituição Federal:
Art. 6º São 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, na forma desta Constituição.

r-

São direitos dos trabalhadores urbanos
Art.
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XXV assistência gratuita aos filho e
dependentes desde o nascimento até seis
anos de idade em creches e pré-escolas.
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
IV - atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade.
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blica, com conceitos como badema, indisciplina,
confusão. A grande manifestação de que seremos
testemunhas, amanhã, tenho certeza, será marcada
SEÇÃO 11
pela própria índole do povo brasileiro: pacífica e orDa Educação Infantil
deira.
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da
Uma rápida análise do cenário internacional
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimais recente mostra que o badaladíssimo modelo de
mento integral da criança até seis anos de idade, em
E:l>t<idQ l..iberal, do Estado mínimo, que vem se imseus aspectos físico, psicológico, intelectual social,
plantando em vários países, vem sofrendo uma série
complementando a ação da família e da comunida·
de baixas significativa§. dignas de nota: a vitória dos
de.
trabalhistas na Inglaterra (berço do liberalismo) e
dos socialistas na França; a vitória da Frente FaraArt. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para
bundo Martí, em El Salvador, a derrota do pacote
crianças de até três anos de idade;
económico na Colômbia, a queda crescente da po- p_ularidad_e do _Presidente do Peru e a eleição de
11 - pré-escolas, para as crianças de quatro a
·
seis anos de.idade.
Cárdenas, do PRD no Distrito Federal do México.
Cito esses exemplos para que tenhamos bem
Pronunciamento da Excelentíssima Senaclaro que a implantação do modelo neoliberal no
dora Benedita da Silva- Sessão dia 24-7-97.
Brasil, como suposto modelo do que há de melhor e
Senhor Presidente,
mais modema, está "fazendo água". Faz-se necesSenhoras e Senhores Senadores,
sário, pois, e sem demora, reavaliar as diretrizes que
Amanhá, dia 25, Dia Nacional de Luta pela renorteiam a construção do nosso País. Conceitos
forma agrária e o fim da violência, da injustiça social
como flexibilização do trabalho, abandono do beme da impunidade no campo e na cidade, será de funestar social e Estado mínimo, devem ser reavaliados
damental importância para todos nós. Creio que se
levando em conta a nossa realidade e a nossa neconstituirá num dia histórico para o País, devido às
cessidade.
adesões e às preparações que estamos acompaHaia vista a lamentável situªçã() ª_qual fica exnhando, há bastante tempo. Será uma grande mobi-posta
a sociedade, sem segurança, entregue à prólização nacional, pacífica, legítima dos anseios das
pria sorte, a partir<:Jªon(ja d_e greves dos policiais ciclasses populares e da sociedade civil, quando esta=
vis e militares que pipocam em todo o País. Quero
rão manifestando sua insatisfação para com um mocompartilhar das preocupações já manifestadas nesdelo político e económico, adotado pelo governo,
ta
Casa por vários Srs. Senadores.
que na realidade está bastante distanciado das- neNão há como não recear quando uma categocessidades da Nação brasileira.
ria, à qual é dada a responsabilidade de. garantic a
O quadro de profunda insatisfação em que de
segurança dos Cíâádãos~ ainda qu~ c;o_m [eivindicaencontram inúmeros setores da sociedade, - trabações justas, vai às ruas e mobiliza-se, de norte a sul
lhadores rurais e urbanos, servidores públicos civis,
do país, com armas nas mãos._ V~mos essa situação
servidores públicos militares, caminhoneiros, donas
com preocupação. A crise nas polícias enseja, c!rade casa, - extrapola as questões salariais, indo pamatlcamente, por um lado: a legítima inconformidade
rar na falta de perspectiva para aqueles trabalhadocom uma situação_ de pobreza. incompatível com a
res e suqs famílias, no que diz respeito à educação,
dignidade
humana, e por outro um quadro social inasaúde, moradia, em condições de vida digna. Enceitável
pela
falta dos chamados serviços essenciais
quanto o govemo engorda os cofres com as privatizações e investe bilhões na saúde do sistemafin~[l- . --~_pE)I_ajrlsu.lJQI"Ci.io~ão que_ameaça_oEstado de Direito.
ceiro, não destina mais que ninharias para o bemExiste um bem maior que está acima de todos
estar da nossa população, doente, analfabeta e emos graves problemas que enfrentamos, acima de topobrecida.
dos os equívocos cometidos pelos governos atuais e
A necessidade de políticas sociais, de geração
pelos ªnteriores.,_ a_cima_ de todos os radicalismos.
de emprego e de renda, de educação e saúde para
Esse bem maior chama-se democracia. Em nome
todos, constitui-se numa verdadeira bandeiraà qual
deste valor, o qual, tenho a mais firme convicção de
ninguém pode negar legitimidade. E é essa a grande
que, verdadeiramente, é o caminho para uma sociebandeira que o Dia Nacional de Luta irá sustentar.
dade justa e igualitária, é que faço um apelo veeQue não se confunda, malandramente a opinião pú-
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mente às partes envolvidas para que os endurecimentos que estamos, apreer,s!vamente, observando
sejam substituídos pelo diálogo, pela busca do entendimento, pela tolerância. As reivindicações e as
pressões pacíficas, as negociações e as relações
democráticas estão intrínsecas no comportamento
humano. Temos que garantir a paz em tempo de
guerra.
Era o que tinha a dizer!
Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Joel de Hollanda, suplente de secretário.
Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Joel de Hollanda, suplente de secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela Sra. Júnia Marise,
VicePresidente.

z•

A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
V. Exl' dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr! Presidente, Srs. Senadores, chegamos ao final
da convocação extraordinária e, tanto na Câmara
como no Senado Federal, foram votadas mais matérias do que as que estavam pautadas.
Ontem, na Câmara, votou-se um projeto de penas alternativas. Há longo tempo, venho me batendo
para que tenhamos em nosso País essa instituição,
essa possibilidade, uma vez que, em nossos presídios, entulhados com superpopulação de presos, temos a mistura dos presos primários, dos já profissionalizados e dos de alta periculosidade. E o que ocorre? Os nossos presídios transformam-se em universidades do "crime, onde aqueles que ainda não têm
essa experiência criminal adquirem dos presos de
alta periculosidade toda essa sabedoria negativa.
Com toda certeza, com as penas alternativas teremos uma minoração e até uma desaceleração dessa
universidade do crime.
Outro dia, escrevia em um artigo de jornal que
é preciso separar as infrações mais graves, como latrocínio, homicídio doloso, etc., daquelas menos graves, como cheirar cola ou furtar pequenos objetos,
por exemplo, quando se aborda a matéria principalmente para o menor.
Do mesmo modo que se impõe a conceituação
do delito de acordo com a sua gravidade, impõe-se,
também, tratamento diferenciado não somente na
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dosimetria das oenas. mas JªmP?cm_nQ tipo de soluções destinadas a abrigar o menor infrator, durante o
processo de sua recuperação.
No caso do menor, recomendava várias soluções, como por exemplo, o lar adotivo, onde seria
preenchida a lacuna da família através de pais adotivos para aquela temporada em que a criança estivesse nesses lares postiços.
No entanto, não me refiro somente à criança,
Srª Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, refiro-me
também aos maiores de idade, que, às vezes, por
um simples crime económico, são obrigados a conviver com esses presos perigosos e. terminam saindo
de lá realmente doutores, PhD em crimes.
A Justiça, durante esta convocação, teve dois
grandes reforços: um será este, o de penas alternativas, e o outro será o do efeito vinculante, que visa
desobstruir, com toda certeza, as Varas da Justiça,
permitindo que haja também uma maior agilidade da
Justiça. Se tivermos uma Justiça mais ágil, se tivermos penas alternativas, com certeza anossa sociedade ganhará não só pela desobstrução das Varas
de Justiça, como também, com toda certeza, por
essa não-contaminação dos presos primários.
Era exatamente sobre esse tema que desejava
fazer o registro e dizer que estão de parabéns a Câmara é o Senado por terem começado a mexer não
só no arcabouço judiciário, mas também no sistema
penitenciário. Duas vergonhas em nosso País: uma
é lentidão com que anda a nossa Justiça - uma lentidão até compreensível, Srª Presidente, porque realmente um juiz não tem condição de se desincumbir
de todos os processos que lhe chegam às mãos, tamanho o volume, e o efeito vinculante vai· minorar
· esse problema - e a outra é a falta de espaço, a
convivência daqueles que cumprem penas menores
com criminosos de maior periculosidade, ou seja, criminosos para os quais nada mais se pode lazer convivendo com criminosos primários.
Então, Sr" Presidente, esse era o registro que
desejava fazer, ressaltando a minha alegria por termos votado, nesta convocação, duas matérias realmente importante para a vida de nosso País.
Muito obrigado.
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Exl'
dispõe de cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e srs: Senadores, venho esta tribuna proftJ.nda.mente. C()nst_~ngido. Y~nhoJa.zer <~Jgo
· que fiz uma ou outra vez na época do arbítrio, na
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época do governo de exceção. Naquela época, muitos jornais tentaram fazer o que se ";hamava de imprensa alternativa; muitos jornais tentavam publicar
aquilo que a imprensa normal, pela censura total e
absoluta que existia, não podia publicar.
É claro que não há nenhuma comparação entre aquela época e a que estamos vivendo. Não há
que se falar que exista, por parte do Governo Federal, qualquer tipo de censura com relação aos órgãos da grande imprensa. Mas há que se falar que surgiu aqui em Brasília um jornal chamado Se7e Dias
da Semana. O corpo de jornalistas desse jornal era
composto por alguns dos jornalistas mais competentes, mais sérios, mais respoiisáveTs-e ·ae-fiiõgralias
mais indiscutíveis do jomalísmo brasileiro. Essas
pessoas resolveram se reunir e montar um jornal:
Se7e Dias da Se;mana.
Na época em que estamos vivendo, de certa
forma, o Govem-J brasileiro, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a rigor, não tem
oposição. A sua grariâe-oposiçao vem, por exemplo,
de ministro do seu próprio Governo, são problemas
internos. Esse jornal publicava algumas análises e
algumas críticas em relação ao Governo. Um dos
colaboradores mais envolventes, o Sr. DeHim Netto
por exemplo, não me parece seja uma figura digna
de assustar.
Um outro assunto que o jornal debatia e discutia muito era o problema da ética, a ética na política
brasileira. O jornal também se preocupava com a
questão da administração pública. O jornal veio,
apresentou as suas idéias e tentou sobreviver. E aí
lembro-me do Opinião, do Coojomal no Rio Grande
do Sul.
O Governo do Presidente Fe.nando : :enrique
Cardoso proibiu que qualquer setor do Governo olhem o jornal - fizesse publicidade no jornal. Quero
fazer justiça, reparem V. Exªs, ao Sr. Antonio Carlos
Magalhães: houve mais de uma publicidade do Senado publicada no jornal; o Governo da Bahia divul·
gou mais de uma publicidade do Governo da Bahia
no jornal. E mais nada. Quando se procurava alguma empresa, a resposta era sempre a de que não
podia publicar em um jornal que o Governo não queria.
E o jornal saiu de circulação, porque os jornalistas que estavam bancando esgotaram todas as
suas economias e tinham que recorrer a dinheiro
emprestado, a juros que sabemos, vender os seus
patrimônios ou vender as suas consciência:... Entre
buscar dinheiro a juros incompatíveis, vender o seu
patrimônio - gente que rica não é -, ou vender as

ª
suas consc1encias, o jornal suspendeu temperaria·
mente a sua circulação.
O semanálioseie Dias da Semana, publicado
em Brasília por jornalistas conhecidos e de credibili·
dade total, nenhum de esquerda, nenhum subversivo, nenhum que busca a tese da revolta ou tentando
qualquer questão envolvendo o institucional, nenhum defendendo 'o quanto pior melhor', esse jornal foi proibido de circular. Esse jornal não endeusava o Governo, é verdade. Ele fazia relativa crítica a
setores do Governo. Esse jornal interpretava o pensamento de certos ministros como achava que devia
ser interpretado. E. como na velha república militar,
como no velho regime militar, ca1u o pnme1ro Jornal
alternativo porque não batia palmas ao sistema.
Gostaria de ver o que os meus velhos amigos
tucanos, que como eu gritavam, discutiam e protestavam ao desaparecimento de cada um dos jornais
da imprensa alternativa, estão a dizer. Não digo
nada dos liberais do PFL, porque esses silenciaram
sempre a cada jornal alternativo _que desaparecia,
··-não érarif tãO Iíoerais. MáS ·aos ineus amigos tucànos eu pergunto: 'o que aconteceu ao Senhor Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República,
quem mais freqüentava as páginas e as manchetes
dos jornais da imprensa alternativa na época do arbítrio, com as suas reportagens e os seus artigos,
aquele sim, justamente propondo a queda do sistema, da ditadura - o que este jornal não faz, este
sempre reconheceu que o Governo é democrata,
apenas divergia de setores do Governo -, àquela
época os artigos do Senhor Fernando Henrique Cardoso incitavam que aquele regime militar não poderia continuar?' Como entender isso?
O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Exª um
aparte?
O Sr. Pedro Simon - Concederei em instantes.
Volto a esta tribuna, três meses após ter alertado o Presidente de que a situação era grave, de que
estava havendo um boicote a esse jornal.
A SRt PRESIDENTE (Júnia Marise)- Senador
Pedro Simon, lamento informara V. Exª que o se!!
-.
tempo ja está esgofàdo.
O SR. PEDRO SIMON - V. Exª tem razão, o
jornal não existe mais, não é Senadora?
A SR! PRESIDENTE (JÚnia -Marise)- o pronunciamento de V.Exª é extremamente relevante,
mas a Presidência está cumprindo o Regimento lntemo.
O SR. PEDRO SIMON - Encerra-se o tempo.
Para que mais de cinco minutos para um jornal que
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nem mais existe? E olhem que é a nossa Líder do
PDT, imaginem se fosse o Presidente C:a Ca;;;.~.
Encerro, lamentando, sr- Presidente, porque
há três meses vim a esta Casa, quando o encarregado de imprensa do Palácio do Planalto do atual
Governo disse e o jornal publicou que não daria propaganda à jornal que- publicasse matéria contra o
Governo, que esse jornal não recebia publicidade
porque publicava matéria contra o Governo.
Naquela época disse que não acreditava que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso soubesse
disso e que o problema não era só a propaganda do
Governo.
Vejam os senhores, não tendo propaganda do
Governo, estamos num regime igual à época do regime militar: não há empresa que tenha a coragem
de publicar uma propaganda num jornal que o governo diz estar na lista negra. Pois o Governo tirou o
Se7e Dias de circulação, não terá mais a crítica do
Se7e Dias. Três, quatro, cinco mil exemplares! Aqui,
no Senado e na Câmara, era distribuído de mão em
mão para os parlamentares. Nem issó pôde contí-nuar. O jornal saiu de circulação, sr- Presidente.
Mas quero dizer a V.Ex" que o tempo não esquece, fique o Senhor Fernando Henrique Cardoso 4
ou 8 anos na Presidência da República, lá na biografia do seu Governo haverá de con_star que houve um
momento em que alguns jornalistas quiseram criar
um jornal imprensa alternativa: para debater e discutir e o Governo proibiu que o jornal circulasse.
O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me um aparte,
Senador?
O SR. PEDRO SIMON - Se a Sr'! Presidente
permitir...
O Sr. Hugo Napoleão - Eu pediria a tolerância
à Presidência, porque o aparte foi pedido antes que
a eminente Presidente chamasse a atenção de que
o tempo estaria esgotado.
A SR~ PRESIDENTE (Júnia Marise) - Confirmando que a Presidência não está sendo intransigente, apenas cumprindo regimentalmente as suas
obrigações aqui no exercício da Presidência dos trabalhos, concedo o tempo suficiente para que V.Exª
possa conceder o aparte ao nobre Senador Pedro
Simon.
O Sr. Hugo Napoleão - Agradeço a deferência de V. Ex", e gostaria de dizer ao nobre colega,
Senador Pedro Simon, que me associo às suas manifestações com relação ao Se7e Dias, jornal, indiscutivelmente, formado por jornalistas de escol, jornalistas seniores, daqueles que V. Ex" e eu conhecemos aqui há mais de 20 anos, homens da maior cre-
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dibilidade, aqueles aos quais podemos fazer confidências sem qualquer risco de sermos tomados de
surpresa, no dia seguinte, pela leitura das páginas
do jornal com alguma inconfidência. Nunca. São homens de bem. Venho me associar a V. Ex" fazendo
apenas uma ressalva - porque V. Ex" falou a respeito do meu Partido, com aquela preocupação que
sempre tem com o meu PFL -, para dizer que a demonstração que estou dando aqui é de que nós, do
PFL, não somos favoráveis ao fechamento de jornal
algum. Ao contrário, _estou me solidarizando, pois
creio que V. Ex" não poderá citar nenhum exemplo
de jornais que tenham sido fechados, no passado,
com o nosso apoio. Q nosso apoio foi um apoio à virada da história do Brasil, na transição do regime autoritário para o regime democrático. É a única ressalva. No mais, gostaria de dizer que me solidarizo com
o discurso de V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON - Recebo com muito
carinho o aparte de V. Ex".
O Sr. Francelina Pereira - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Acho que a Mesa entende. Com o maior prazer.
O Sr. Francelina Pereira- Houve o precedente e quero me servir dele, se a Mesa consentir.
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - V. Exª
poderá apartear o Senador Pedro Simon. Quero
apenas corrii.Jnicar que o nobre Senador Pedro Simon já está há cerca de 15 minutos na tribuna.
_Q ~R._ PEDRQ _§1~9-~ ::-.Nc:>ºr13Presidente, é __
uma espécie de missa de sétimo dia. Na missa de
sétimo dia há uma certa tolerância.
O Sr. Francelina Pereira - Senador Pedro Simon, é claro que estou ouvindo atentamente o discurso de V. EXª. E quando V. Ex" subia à tribuna,
com o jornal Se7e Dias em mãos, eu não imaginava
que era para anunciai a paralisação das atividades
desse jornal, um semanário brilhante de Belo Horizonte. Não será preciso dizer que os jornalistas que
compõem a direção desse jornal são da maior projeção, moralmente inatacáveis, respeitados por toda a
instituição parlamentar, pela Câmara e pelo Senado.
Conheço-os pessoalmente e posso assinar em branco todo e qualquer documento favorável à integridade e à capacidade jornalística desses profissionais
da -imprensa de Minas Gerais. Lamento profundamente que tenha ocorrido essa questão e que o jornal paralisasse as suas atividades. Acompanhei de
certa forma as preocupações dos jornalistas da direção desse jornal, mas, infelizmente, a situação ficou
difícil - os jornais realmente vivem em dificuldade
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neste País. Mas confesso que quero transmitir, com
um toqt e de emoção, a minha soiir!<,.: i·.·'" ck à manifestação de V. Ex~ sobre o jornal; não às críticas,
que não são devidas ao Partido a que pertenço, que
merece muito respeito de V. ~0 SR. PEDRO SIMON - Encerro, sr- Presidente.
Em primeiro lugar, quero dizer que não fiz crítica alguma ao PFL Fiz crítica ao tucano Fernando
Henrique, do PSDB, que, na época, era um dos que
mais escreviam na imprensa alternativa, e não- a -alguns liberais de agora, que, na época, não falaram.
Não incluí V. Ex" nem o Senador Hugo Napoleão.
Falei de alguns liberais de hoje, que, na época, não
falaram uma· palavra sobre o fechamento daqueles
jornais. Não fiz nenhuma crítica ao PFL, até porque
o PFL não é dono de todo o sentimento liberal neste
Pais; há concorrência entre alguns neotucanos, que
são neoliberais, e os liberais de sempre.
Eu faria um apelo, sr- Presidente, diante da
manifestação que hoje recebo, com emoção, de um
nobre Senador de Minas Gerais e de um nobre Líder
do PFL Está aí, sr- Presidente, um grande gesto estou falando do fundo do coração. Eu apelaria a V.
Ex"s, Senador Hugo Napoleão, com a liderança que
têm, junto com o Presidente do Senado, com a liderança que tem, para que fossem todos ao Presidente da República e orientassem, sugerissem a Sua
Excelência que chamasse o encarregado de publicidade do jornal e, com 0,001, desse chance ao jornal
para que voltasse atrás. Seria um grande gesto do
Presidente da República; seria uma grande atitude
do Presidente da República.
Duvido'que tenha partido do Presidente daRepública - eu que o conheço - essa palavra: - Não se
dá jornal a quem critica o Governo.- Duvido! Este
deve ser um daqueles gestos que o auxiliar faz querendo ajudar, mas com o qual termina atrapalhando.
Duvido que o Presidente da República saiba que,
por causa disso, o jornal não está circulando.
Mas acho, Senador Hugo Napoleão, que se V.
Ex", como Líder, fizesse isso, fosse ao Presidente
da República e conversasse com ele - esqueça o
meu pronunciamento, porque devido a ele é capaz
de o Presidente dizer que não dá -, com o seu pronunciamento seria possível tentar junto ao Presidente da República ....

O Sr. Hugo Napoleão - Vamos juntos lá.
O SR. PEDRO SIMON - Seria uma grande vitória.

O Sr. Hugo Napoleão - Vamos juntos lá.

§I

• '
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O SR. PEDRO SIMOt! -Ej;óV. Ex"me convidar. Com o maior prazer.
O Sr. Hugo Napoleão ~-A içléia, é_sua. V.-~
marca e eu me farei acompanhar.
O SR. PEDRO SIMON - A idéia é minha. Agora, V. Ex" é que marca e eu o acompanharei.
O Sr. Hugo Napoleão - Tenho certeza de que
v. EX'l será muifó
recebido. O SR. PEDRO SIMON - V. Ex~ marcando, é
certo que estarei lá com V. Ex". Se eu marcar, não
se1 se estarei lá.
O Sr. Hugo Napoleão - Mas a idéia partiu de
V. Ex". Farei questão de estar presente.
O SR. PEDRO SIMON - Agora, seria um grande gesto do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
porque taparia a boca do Pedro Simon, taparia a
boca de todo mundo. Diriam: - Grande o gesto do
Presidente!
Assim como fez o grande gesto, quando publicou a medida provisória que atingiu as viúvas, o que
foi ridículo, e teve a grandeza de voltar atrás, teve o
mérito de voltar atrás e todo mundo aplaudiu, aqui
também ele teria urn gesto de grandeza se dissesse:
- Chame alguém e diga que vamos providenciar,
que vamos dar força para que o jornal se mantenha.
É o apelo que faço. Se puder, marco. Mas se o
Senador Hugo Napoleão, que tem mais chance do
que eü, rnarcar, irei com S. Ex", com o maior prazer,
a essa reunião
Obrigado pela tolerânCia de V. EXª, sr> Presi~
dente, e peço desculpa pelo excesso.
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Continuando a lista deoradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - sr- Presidente, atendendo a um apelo do Senador Geraldo Melo, abro
mão da palavra se for possível fazer a permuta com
S. Ex".
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo- a -palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, por
permuta com o Senador Osmar Dias.
-o-sR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) sr- Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, inicialmente
desejo agradecer a gentileza do Senador Osmar
Dias e a compreensão de V. Ex~ em acolher esse
gesto do meu I)Qbre Colega _e_ dar-me oportunidade
de vir a esta tribuna num momento em que julgo ter
esse dever, principalmente no propósito de esclarecer adequadamente esta Casa.
Na realidade, desejo começar pelo fim. Na reunião realizada ontem houve uma decisão - entre as

Dern

várias decisões tomadas -, em particular, que me ob~
rigou a declarar, na própria Comissão, que recorreria, de oficio, à Comissão de Constituição, Juªtiça e
Cidadania. Estou fazendo o registro para não deixar
de abordar também esse aspecto na exposição que
passo a fazer.
Não posso deixar de confessar, Sr' Presidente,
Sri's e Srs. Senadores, que, desde que me encontro
nesta Casa, vivi, nos últimos dias, não só os momentos mais difíceis e mais delicados, mas a minha
primeira e grande decepção com a Casa e, por que
não dizer, com alguns de seus integrantes.
Coube-me, em virtude da ausência do Senador
Bernardo Cabral, assumir a Presidência de uma CPI
nos seus momentos finais. Sabemos da delicadeza
do momento, àté porque todos nós, integrantes da
Comissão, ou quase lodos, nos dividíamos em relação a um aspecto: um lado nosso que tendia, quase
à unanimidade da Comissão, a homenagear o Senador Roberto Requião. Homenagem a que me associo, pela obstinação com que se entregou à tarefa de
apurar a verdade e de registrá-la; um assunto que
interessou ao País e que é de importância para a sociedade. E, do outro lado, o reconhecimento mais ou
menos generalizado de que, no trabalho artesanal
de usar palavras, de minerar, no seu enorme vocabulário, o conjunto de palavras com que narraria as
histórias que ia descobrindo, o Senador Roberto Requião, aqui e ali, estava cometendo alguns exageros
graves, que, algumas vezes, comprometiam a própria qualidade e a justiça do seu trabalho.
Houve a constatação de que, muitas vezes, o
relatório continha trechos que são difíceis de alguém
assinar, além do autor. Alguém declarar num relatório, por exemplo: "não resta a menor dúvida de que
a intenção do Governador tal era a de ludibriar o
Banco Central e o Senado Federal". -Eu, por exemplo, teria dificuldade de assinar uma exprE)s§_ã()
como essa, porque tenh-o muita dificuldade em afirmar que não há a menor dúvida sobre a intenção de
alguém de fazer alguma coisa, porque as intenções
não são visíveis, não são perceptíveis. Entao, era
natural que houvesse um esforço para retirar essas
demasias do relatório. Não ouvi da parte de nenhum
dos Srs. Senadores, em nenhum momento, qualquer
manifestação no sentido de que era preciso "livrar a
cara' ou atenuar a responsabilidade de quem quEJr
que fosse.
Assumindo a Presidência, cabia-me uma tarefa: além de dirigir os trabalhos, ordená-los, isto é,
definir o conjunto de procedimentos, a ordem que
seguiriam até que se chegasse às conclusões tfni;lis.

Isso foi f(Olit()_ <mteontem, pela manhã, quando se decidiu Que..o_celatório seria votado e, além do relatório,
seriam examinados, discutidos e votados os votos
em separado.
_Essa decisão, ao ser anunciada à Comissão,
não foi contestada por absolutamente ninguém. Pensei qlle tivessem sid_o cinco vezes, mas foram seis
vezes que consultei a Comissão para saber se alguém desejava impugnar ou recorrer daquela dec"lsão de agir da forma qu_~_ éiÇ<!bara __de ser descrita.
Ninguém quis fazê-lo. Portanto, nenhum dos presentes, naquela reunião, como o Senador Roberto Requião e o Senador Eduardo Suplicy, que aqui se encontra, recorreu ao Plenário da decisão que foi
anunciada.
J:õm seguida, encerrados os trabalhos, voltamos
a nos reunir à tarde, repetindo aqui uma expressão
feliz do Senador Roberto Hequião, quando disse que
estávamos diante de •uma CPI de última geração",
que trabalhou_ conjuntamemte com o Banco Central,
com o Tribunal de Contas da_União, com a Receita
Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, enfim, com todos os órgãos que têm responsabilidades futuras. Eize_mos a entrega de todos os documentos da CPI a E!sses órgãos, mesmo antes da
sua aprovàção. Em seguida, passou-se à discussão
ê votação dos -documentos, cumprindo-se o que havia sido decido pela manhã.
O relatório_ do Senador Roberto Requião foi
aprovado por unanimidade, sem prejuízo dos votos
em separado, que seriam, conforme se decidira unanimemente pela manhã, apreciados e votados após
a votação em bloco do seu relatório.
O primeiro aspecto para o qual eu gostaria de
chamar a atenção da Casa é o seguinte: o Senador
Rob_erto Requião entregara dias antes o relatório, e
ele próprio an~xara uma separata, na qual tirava o
.DQITie_do Go~~:emador do Rio de Janeiro como responsável por irregularidades, substituindo-o pelo
Prefeito, e onde já alterava trechos do seu próprio
_QQÇ.YID-ªJl1Q~E essa separata acompanhou o documento que S. E)(! entregou, como parte dele.
Eu, pelo menos, não sabia, na hora de votar,
que, além da Separata n2 1, entregue com o relatório, existisse uma Separata n2 2, com aproximadamente 40 páginas, onde o Senador Roberto Requião
manda retirar a actjsação de omissão que havia com
relação ao ex-Prefeito Paulo Maluf; onde o Senador
Roberto Requião desiste de propor uma CPI para o
Proer; onde o Senador Roberto Requião transforma
pJ>eU durís_simo_relatório- inicial num relatório sott,
num relatório light. Esse relatório foi softed, como
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diriam os que falam inglês, foi suavizado por uma
separata que ninguém sequer sabia que existia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Lamento dizer que o tempo de V. Exª está quase
esgotado. Pediria que V. Exª concluísse, porque vamos passar à Ordem do Dia. Depois, concederei a
palavra aos oradores que estão inscritos.
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Sr.
Presidente. Eu apenas gostaria de dizer a V. Exª
que estou usando o tempo do Senador Osmar Dias,
que estava inscrito e me cedeu o seu tempo. Mas
vou concluir.
O Sr. Pedro Simon - Senador Geraldo Melo,
V. Exª me permite um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Pois não, Senador
Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Penso que esse assunto
é da maior importância, Sr. Presidente. V. Exª tem
razão, e concordo, mas creio que deveria haver um
tempo, talvez após a Ordem do Dia, para que esse
assunto voltasse a ser debatido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Foi exatamente o que a Mesa disse. Fico feliz de
V. Exª estar de acordo com a Mesa.
O Sr. Pedro Simon- Não é a primeira vez, Sr.
Presidente!
O SR. GERALDO MELO- Obrigado a V. Exª.
Quero apenas dizer, encerrando, portanto,
essa parte da intervenção, que fui Presidente desta
Comissão; não fui seu dono. No dia de ontem, recebi
um requerimento de sete Srs. Senadores, ou seja,
mais da metade da CP!, pedindo a realização de
uma reunião da comissão. Como não sou dono da
CP!, obedeci ao requerimento. As decisões que foram tomadas ontem o foram por unanimidade, todas
elas; e o lugar de discordar das mesmas era na Comissão, comparecendo, debatendo, votando contra.
Todas as decisões foram tomadas por unanimidade.
Como Presidente, a única coisa que eu podia fazer,
se divergisse de alguma das decisões, é o que disse
que faria naquela ocasião. De uma das decisões, eu
disse que divergia e exerceria o meu direito de recorrer de ofício à CCJ. Fora disso, o meu dever era
cumprir as decisões e foi o que fiz, como espero poder demonstrar após a Ordem do Dia, se tiver oportunidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, a Sra. Júnia Marise, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
,Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 147, DE 1997

Revoga o art. 22, da Lei n2 9.192, de
21 de dezembro de 1995, que altera dispositivos da Lei n2 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes uni-versitários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o art. 22 , da Lei n2 9.192,
de 21 de dezembro de 1995.
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, ao
alterar o art. 16, da Lei nº 5.540, de 28 de dezembro
de 1968, que disciplina o processo de escolha dos
dirigentes universitários, dispõe, em seu art. 22 , que
a recondução permitida ao mesmo cargo é vedada
aos que já estivessem exercendo cargos de reitores,
vice-reitores de universidades, diretor e vice de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados
de ensiná superior, na data de sua publicação.

Ora, tal restrição imposta pela citada norma legal não tem sentido configurando uma exceção discriminatória contra os bons dirigentes universitários
que ficam impedidos de continuar bons serviços à
entidade que hoje comandam, só pelo fato de estarem no exercício do cargo naquele dia.
Numa época em que já foi aprovada a possibilidade de reeleição em todos os níveis do Poder Executivo, inclusive para o Presidente da República, é
inconcebível que se mantenha dispositivo tão anacrônico na legislação que trata da escolha dos dirigentes universitários.
Estas as razões pelas quais se impõe a revogação do citado dispositivo, objetivo do projeto de lei
que tenho a honra de submeter aos meus ilustres
Pares.
Sala das Sessões, 24 de julho de 1997.- Senador Romero Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA
2
LEI N 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera dispositivos da Lei n2 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o processo de escolha dos dirigentes universitários.
Art. 22 A recondução prevista no parágrafo único do art. 16 da Lei n2 5.540, de 28 de novembro de
1968, a que se refere o art. 1 desta lei, será vedada
aos atuais ocupantes dos cargos expressos no citado dispositivo.

º

LEI N2 5.540, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento
do ensino superior e sua articulação com a escola
média, e dá outras providências.

(À Comissão de Educação. Decisão
Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido à Comissão
competente, tendo a sua tramitação a partir do dia 12
de agosto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 90, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 520, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 90, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econõmicos
como conclusão de seu Parecer n2 379, de
1997), que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito junto à
Caixa Econõmica Federal, no valor de hum
milhão, setecentos e noventa e cinco mil,
novecentos e sessenta reais, para financiar
a execução do Programa Pró-Saneamento Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, nos
Municípios de Campo Belo e Andradas, com
voto contrário do Senador Lauro Campos.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discuss"io.

34.'

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo-quem -peça a ;alavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a Comissão
_de Assuntos Econômicos decidiu dar parecer favorável à solicitação do Governador de Minas Gerais no
sentido de permitir que o Governo promova uma
operação de crédito com a Caixa Econômica Federal
para serviços de saneamento básico nas cidades mineiras de Campo Belo, oeste do Estado, e Andradas, _!la_~ prg~imi<iac:l~s de Poç_os de Caldas, no sul
de Minas.
Conheço pessoalmente ambas as situações.
As informações são favoráveis, não obstante as dificuldades que o Governo de Minas Gerais vem enfrentando para superar a situação em que se encontra.
O nosso voto é inteiramente favorável. Estamos certos de que aquele que se manifestar contrariamente a essa situação na Comissão de Assuntos
Econômicos poderá concordar com a decisão do
Plenário, uma vez que se trata de um pleito justo e
oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, para
encaminhar a votação.
A SR! JÚNIA MARISE {Bioco/PDT~MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da mesma
forma, a nossa posição é favorável à aprovação desse projeto de resolução e dessa proposta, já discutida e aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Entendemos que, apesar das ponderações formuladas pelo Banco Central no que toca à questão
da _margem de poupança real do Estado de Minas
Gerais, o financiamento vai ser da maior importân- cia, porque deve atender, na área de saneamento
básico, a dois importantes Municípios do sul do nosso Estado: Andradas, próximo à cidade de Pouso
Alegre e Poços de Caldas, e Campo Belo.
Portanto, encaminhamos favoravelmente à
aprovação desse projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o projeto_-_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Apr0vaGo, com votos contrários dos Senadores
Romero jucá e Vilson Kleinübing.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reday~v

;;,,aL {Pausa.)

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carios Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte

PARECER N!ó: 386, DE 1997
{Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n° 90, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n° 90, de 1997, que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar· operação
de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor
de R$1. 795.960,00 {um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais) para financiar a execução do Programa Pró-Saneamento Drenagem Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andradas.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de julho de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteJoei de Holanda, Reiator - Junia Marise - Geraldo
Melo - Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N° 386, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1997

Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor de
R$1.795.960,00 (um milhão, setecentos e
noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais} para financiar a execução do
Programa Pró-Saneamento - Drenagem
Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andradas.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É autorizado o Estado de Minas Gerais,
nos termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor de R$1.795.960,00
{um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais), para financiar a execução
do Programa Pró-Saneamento, Drenagem Urbana e

Esgoto Sar.itário, nos Municípios de Campo Belo e
Andradas.
Parágrafo único. Esta autorização é concedida,
em caráter excepcional, com exclusão do cumprimento da exigência de limite a que se refere o art
4º, 11, da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Fe- .
dera I.
Art. 2º A operação de crédito será realizada
nas seguintes condições:
a} valor pretendido: R$1.795.960,00 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e
sessenta reais);
b} encargos:
-7iiro5: 8%-a-:a. {õito por cento ao ano);
-taxa de risco: 1% (um por cento) sobre ovalor de cada parcela liberada;
c) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Drenagem Ur. bana e Esgoto Sanitário, em obras de canalização
de córregos e implantação de interceptares de esgoto sanitário nos Municípios de Campo Belo e Andradas;
d) liberação dos recursos: o financiamento será
liberado em até sete parcelas;
e) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações
mensais e sucessivas, após carência de até onze
meses;
- dos juros: mensalmente exigíveis, inclusive
no período de carência;
f} garantia: cotas do IPI- Exportação e parcela_s do Fundo de Participação dos Estados- FPE.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- 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.
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o SR. ?RP-S~D~~f:'"= {.A.nto;:i:J Carias -!\4aQ2lt-Yae5)
-item 2:

J-oera~;fHóllana;iÇRelator- Júnia Marise- Geral~
do Melo - Carlos Patrocínio.

PROJETO DE RESOLUÇÃO t\1 2 91, DE 1997.

ANEXO AO PARECER Nº 387, DE 1997

(Em regime de urgência, nos termosdo ·
Requerimento nº 521, de 1997- art. 336, b)

Faço saber. que o Senado Federal aprovou, e
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
eu,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 9·1, de 1997 (apresentadc
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer nº 380, de
1997), queáutoriza o Estado de Minas Ge:
rais a assumir o débito de natureza previdenciária de responsabilidade da Empresa
Minas Gerais Administração e Serviços MGS, no valor de vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e
oitenta reais e dez centavos, com votos contrários do Senadores José Eduardo, Laura
Campos e Eduardo Suplicy.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o· encerramento da discussão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qoen·arn
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 387, DE 1!!97
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 91, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 91, de 1997, que autoriza o Estado de Minas Gerais a assumir débito de natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração e Serviços - MGS,
no valor de R$23.891.480, 1O (vinte e três milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de julho de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -

RESOLUÇÃO Nº , DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
assumir débito de natureza providenciaria de responsabilidade da empresa Mi·
nas Gerais Administração e Serviços MG5; iió valor de R$23.891.480,1 O (vinte e
três milhões, oitocentos e noventa e um
mil, quatrocentos e oitenta reais e dez
centavos).

O Senado Feaeral resolve:
Art. 1º É o Estacjo deMinasGerais autorizado,
nos termos da Resofucão nº 6.9,_de..l995J dQSenadQ
Federal, a assumir débito de Qé!Jyreza, providenciaria
de responsabilidade da empresa Minas Gerais Administração e Serviços
MGS, no valor de
R$23.891.480,1 O (vinte e três milhões, oitocentos El_
·noventa e um mil, quªtrocentos e_oitenta reais e dez
-centavos).
Parágrafo único. Esta autorização é concedida,
em caráter excepcional, com exclusão do cumprimento da exigência de limite a que se refere o art.
4º-,11. da Resolução nº 69, de1_995,_doSenado Federal.
Art. 2º A assunÇao de débito de que trata o artigo anterior tem as seguintes características:
a) valor: R$23.891.480,1 O (vinte e três milhões,
oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos);
b) juros: 1% a.m. (um por cento ao mês);
c) atualização monetária: taxa referencial - TR;
· d) cpndições de pagamento:- do principal: em
noventa e seis prestações mensais e sucessivas;
- dos juros: exigíveis mensalmente.
·Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contado a partir de sua pubiicação.
1\rt~º'Esta-Resoluçaoentraertl v1goniaâata
de sua, publicação.
. O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. President
taria que constasse (i meu--voto contrário a'
do item nº 2.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Evidentemente que, na redação final, V. Exª não vai
ser contrário.
O SR. ROMERO JUCÁ- Não, eu votei antes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já constam o de V. EJé-1 e o do Senador Vilson Kleinübing.
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 (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 03:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 88, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 522, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único,- ao Projeto
de Resolução nº 88, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econôrnicos
como conclusão de seu Parecer nº 377, de
1997), que autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
sessenta milhões de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o
Projeto de apoio ao Desenvoivimento da
Tecnologia Agropecuária para o Brasil PRODETAB.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda·.il final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe-

recendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 388, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
-ReaaçãotinalaoPrõjiRoae Resolução nº 88, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 88, de 1997, que autoriza a União a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
_Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
TJS$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos), destinada a financiar parcialmente o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Agropecuária para o Brasil- PRODETAB.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de julho de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteJoel de Hollanda - Relator, Júnia Marise - Geraido Melo - Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECE Nº 388, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1997

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no vaior equivalente a
até US$60,000,000.00 (sessenta milhões
de dólares norte-americanos), destinada
a financiar parcialmente o Projeto de
Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia
Agropecuária para o Brasil- PRODETAB.
O Senado Federal resolve:
Art. 1 É a União autoriz-ada, nos termos da
Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
:.c o~~ BIRD,
no
valor
equivalente - a
até
US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada neste artigo destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil- PRODETAB, a
ser executado pelo Ministério da Agricultura e Abas-

º
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tecimento e pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA.
Art. 22 A operação de crédito terá as seguintes
características:
a) devedor: República Federativa do Brasil Ministério da Agricultura e Abastecimento;
b) credor: Banco Internacional para Reconstruçãc. e Desenvolvirnento- BIRD;
c) executor: Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA;
d) valor total: US$60,000,000.00 (Sessenta milhões de dólares norte-americanos);
e) modalidade de empréstimo: cesta de moedas;
f) prazo de desembolso: cinco anos a partir d2
vigência do contrato, provavelmente até 31 de de·
zembro de 2002;
g) amortização: parcelas semestrais, consecu·
tivas, no valor de US$3,000,000.00 (três milhões de
dólares norte-americanos), vencendo a primeira seis
meses após o último desembolso, provavelmente
em 15 de novembro de 2002 e a última no mais !ar·
dar em 15 de maio de 2012.
h) juros: exigidos semestralmente, em 15 de
maio e 15 de novembro, calculados com base nc
custo de captação do Banco, apurados durante os
seis meses anteriores aos respectivos vénCimen!Os,
acrescidos de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao
ano);
i) comissão de compromisso: exigida semestralmente (nas mesmas datas do pagamento dos-juros) e calculados com base na taxa de 0,75% a.a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre
os saldos devedores não desembolsados, entrando
em vigor sessenta dias apósa·assina1ura ao-confra:
to.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento ·poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data da assinatura do contrato.
Art. 3Q A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação-da ·r-edação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

;s

...

_ Em votação.
Os Srs. Senadores quE a a,provam que:ram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-ltem04:
PROJETO DE RESOLUÇÃO ~-! 9 87, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 525, de 1997- art. 336, b)
.. Discussão, em turno. único, do ProjeÚ)
de Resoluçao n9-87, de -1997 (apresentado
pelá- Comissão âe ASsuntos Econõmicos
como conclusão de seu Parecer n° 376, de
1997), que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República do Brasil, no valor total equivalente a
trinta e nove milhões de dólare_s_norte-americanos, entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, des-tinada ao financiamento, parcial, do Programa de Combate à Pobreza Rural no Estado
de Pernambuco e eleva, com essa finalidade, os limites de endividamento do Estado,
comvotos contrarros dos Senadores Vílsori ··
Kleinübing e Esperidião Amin.

___ A_ Presidê_11cí_g. ê_~cla[eç!J ªo_ Pl.e.oárLo _que poderão ser oferecidas emendas até o ençerrarn.!'l.fltp_cjª·discussão.
Em discussão.
O SR. VILSON KLEINUBING - Peço a palavra,
Sr. Presidente. oara discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
--"" Concedo a palavra ao nobre Senador Vílson Kleinübin(l
- ~. ~ Ó SR. VILSON KLEINUBING__ (PF!..-~C- Para.
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e ~rs. Senadores, quero justificar o meu voto
contrário.
O voto contrário tem em vista o fato de que o
Governo de Pernambuco -deveria ter oferecido ao
Senado Federal prestação de contas dos e_rnprésti- _
mos anteriores que aqui foram autorizados especialmente para pagamento de precatórios.
Como todos os Srs. Senadores sabem. votamos uma mentira a pedido dos Governadores que
emitiram títulos de pagamentos de precatórios. É absolutamente natural, portanto, que o Senado cobre,
ao deliberar sobre novos empréstimos, a prestação
~cfe contas dos empréstimos anteriores. Por essa ra-

zão, votei contrariamente na Comissão de Assuntos
Econômicos e por essa razão o faço no plenário.
Nada tenho contra o povo de Pernambuco, que
não tem culpa alguma do que está acontecendo,
tampouco contra os homens públicos de Pernambuco e seus Senadores. Trata-se pura é simplesmente
do fato de que, se não cobrarmos a responsabilidade pelas autorizações que demos e não cobrarmos a
responsabílídade pelas mentiras que recebemos.
fica difícil o Senado Federal exercer a sua função de
controlar a dívida pública.
No momento em que o aluai Governo de Pernambuco prestar contas dos seus empréstimos
teriores, passarei a votar favoravelmente, de acorde
especialmente com o exame de cada projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães1
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr<!s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários dos Srs.
Senadores Romero Jucá, Vilson Kleinubing e Osmar
Dias.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que será lido pelo Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

an-

É lido o seguinte:
PARECER Ne 389, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução ne 87, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 87, de 1997, que autoriza a contratação de operação dé crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor total equivalente a US$39,000,000.00 (trinta e
nove milhões de dólares norte-americanos) entre o
Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada ao financiamento, parcial do Programa de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco e eleva, com essa finalidade, os limites
de endividamento do Estado.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de julho de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, Presidente-

Júnia Maris~.BeJatora - Joel de Hollanda - Geraldo Melo - Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N2 389, DE 1997
Faço saber _gue o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N 2

,

DE 1997

Autoriza a contração de operação de
crédito eXterno, com garantia da República Federativa do Bl'a.sJl, no vaLor tot;;~Jde
equivalent!! a US$39,000,000.00 (trinta e
nove milhões de dólares norte-americanos) entre o Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para
Reconstrução de Desenvolvimento BIRD, destinada ao financiamento, par-cial do Programa de combate a Pobreza
Rural no Estado de Pernambuco e eleva,
com essa finalidade, os limites de endividamento do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de crédito externo com o Banco
-Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD e a conceder a contragarantia necessária.
Art. 2 2 São elevados os limites de endividamento do Estado de Pernambuco de maneira a contemplar a operação autorizada no artigo anterior.
Art. 32 É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a
que se refere o art. 12 desta Resolução.
Art. 4° A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: US$39,000,000.00 (trinta e
nove milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$41.457.000,00 (quarenta e um milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil reais), a preços
de 30 de abril de 1997;
b) garantidor. República Federativa do Brasil;
c) juros: 0,5% a.a., (cinco décimos por cento
ao ano) acima da taxa .equivalente ao custo dos
Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre
o saldo devedor do principal, contados a partir da
data de cada desembolso;
d)_e_ammitment charge: 0,75% a.a., (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montant~ nã9. d~semboLl:@;io, contada a partir de sessenta
dias após a data da assinatura do contrato;
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e) destinação dos recursos: implantação do
Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco;
f) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais
iguais e consecutivas, no valor de US$1 ,950,000.00
(um milhão, novecentos e cinqüenta mil dólares nor~
te-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira
em 15 de março de 2002 e a última em 15 de setembro de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de março e 15 de setembro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente
vencida, em 15 de março e 15 de setembro de cada
ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correção cc.m a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 59 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 6" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da r-edação final.
Em discussão a rédação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srils e os Srs. Senadores que a- aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Voltamos à lista de oradores, dentro do espírito da
Mesa e apoiados pelo Senador Pedro Simon.
Acho que, ao invés de prosseguir o Senador
Geraldo Melo, talvez deva ser cedida a palavra ao
Senador Eduardo Suplicy. Posteriormente, ela o
será ao Senador Geraldo Melo.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON - Totalmente correto,
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, sr-s e Srs. Senadores, sinto-me na obrigação de fazer algumas observações sobre o ocorrido
na reunião da CPI dos Títulos Públicos da última ter-

347

ça-feira, 22 de julho, quando, de forma soberana, o
Plenário ia referida Comissão aprovou o relatório e
Ub'-atiEmdos apresentados pelo· Relator legalmente
constituído, Senador Roberto Requião. Gostaria de
comentar, tambélll~ algumas deçisõE!_s tomadas por
V. Ex" ontem.
De maneira totalmerite-ãrtliftãna; v. Ex" ordenou, anteontem, a interrupção da transmissão .pela
TV Senado da 39ª Reunião da CPJ dos Títulos Públicos. Dcüpaf a· Presidência -do Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Magalhães- V. Ex" sabe do
--respeito que lhe tenho, mas preciso dizer-lhe com
franqueza -, não lhe dá autoridade, nem legitimidade, para cortar ou editar seja lá que sessão for que
esteja ocorrendo ou que tenha sido gravada nesta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Permita-me interrompê-lo para dizer que a minha
autoridade não pode ser julgada por V. Ex". Quero
que o diálogo permaneça dentro do respeito mútuo,
daí por que peço a V. Ex" que meça as suas pala·v_ras, para que eu não tenha que interrompê-las.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Estarei medindo
as minhas palavras, Sr. Presidente.
O objetivo da TV Senado não é mostrar para a
população brasileira o que o Presidente do Senado
quer, mas sim o Senado real, de forma transparente.
Os contribuintes brasileiros não bancam os altos
custos dessa emissora de televisão para serem ludibriados. Se essa prática se consolidar, as imagens
~:eDYiadas_aos bre.sil~iros_não çpr_responderiam à realidade dos fatos, pois estariam sendo editadas de
forma a atender àquilo que V. Ex" julgasse conveniente.
Com relação às minhas ações, sou responsável por todas elas e não acredito que suas imagens
devessem ser censuradas. Tenho um compromisso
com a verdade. Não compactuo com mentiras e falsidades. Portanto, não posso admitir - aqui preciso
falar com franqueza - que o Presidente levante dúvidas a respeito da minha conduta.
O que envergonha e prejudica a imagem do
Senado Federal são atitudes_çomoªs que foram tomadas quando, ignorando-se o Regimento da Casa,
passou-se por cima da decisão soberana do Plenário de uma Comissão de Inquérito e, de forma arbitrária, decidiu-se não receber seu relatório final, devidamente assinado pelo Presidente em exercício, o
Relator e o Relator-Adjunto.
Sr. Presidente, um relatório não é um parecer;
sendo assim, não é necessária a maioria das assinaturas dos membros da Comissão que o aprovou
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para que ele possa ser encaminhado ao conhecimento do Plenário. É o que dispõe o art. 150 do Regimento Interno.
O que abala a imagem do Senado é o que
ocorreu ontem à noite, hoje refletido nas manchetes
da im,Jrensa: "CPI acaba em pizza". O relatório realmente aprovado pela CPI aponta os fatos e as responsabilidades, mas não foi aceito por V. Exª. Quando a Comissão estava integral e regimentBimente
reunida, aprovou o relatório do Senador Roberto Requião e decidiu que os votos em separado apresentados seriam anexados ao relatório sem alterar seu
conteúdo. Essa decisão completou o processo de
votação do relatório, fato reconhecido pelo então
Presidente dp. Comissão ao anunciar o resultado da
votação e do recurso proposto pelo Senador Robe-rto Requião.
-Palavras do Senador Geraldo Melo: "Os votos
em separado serão recebidos. Entretanto, entende a
Presidência que, já que os votos em separado, mesmo que tenham a maioria da Comissão, não têm
mais o poder de modificar coisa alguma no relatório,
não há a menor necessidade de se votar". Tanto foi
assim, que o próprio Senador Gerafâo~elo al1únciou ter ingressado junto à Comissão de Constltúi:
ção, Justiça e Cidadania com respeito à validade
dessa sua afinmação.
Votação encerrada, nada mais restava fazer
senão fechar a reunião e dar por encerrada a CPI.
Assim procedi frente à acefalia da CP/, investido da
Presidência na condição de Senador mais-,ieínó
sente no mor:nento, porque o outro Senador de igual
idade, praticamente, era o Relator, Senador Roberto
Requião, que preferiu não assumir a Presidência.
Ontem, forjou-se um motivo espúrio para reunir
novamente. a Comissão, depois de regimentalmente
extinta. Disseram que o relatório não continha as
conclusões exigidas pelo Regimento Interno. Simulou-se uma reunião, reabriu-se uma votação já- Em:
.cerrada, fato inédito nesta Casa, tudo para se produzir um texto que não mais pode ser chamado de Relatório da CPI. E as conclusões, subterfúgio utilizado
para ressuscitar a Comissão? Concluíram
óbvio;·
ou seja, que o parecer votadO e aprovado na no1te
anterior já continha, nos seus capítulos 6 e 7, as
conclusões. Como, aliás, estávamos afirmando:·
Houve outras simulações e ilações. Disseram
que o Relator havia feito uma reunião secreta, fechada, conspiratória. Foi a 'reunião secreta" mais pública da História, anunciada com uma semana de antecedência, quando foram elencados pelo Senador
Roberto Requião os "conspiradores", um a um, pe-

·a

pre-

o

·- rante a CPI-eToda a Nação, que assistia à marcação
da "reunião secret~" via satélite
Afinmaram, também, que nessa reunião, realizada a portas abertas, com a presença da imprensa,
houve um conchavo para livrar acusações que pesavam sobre alguns, como o ex-Prefeito Paulo Maluf.
Foi, realmente, retirada a qualificação de "omisso'
que sobre S. E_)(-! _t>esava. Isso foj feito até por uma
questão de coerência, o que expliquei ontem ao Senador Jader BarbalhOJ20is alguns Rarágn'ifo::;_abaixo
o relatóno qualitJca-o de "responsável maior" pelo
_q!le ::;e_Rassav-ª_@_P_rejeitura e, portanto, na Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. Ao invés de serem aliviadas, as acusações de responsabilidade toram retorcadas auando acrescê.rlta.mos.
dois depoimentos que caraçterizarrut r~sponsabili
dade do ex-Prefeito: um, do aluai Prefeito Celso Pitta, que credita ao Prefeito a ordem para que a Secretaria assistisse-ao Governo de Pernambuco na
emissão-de seus títulos; outro, do ex-Secretário de
Rnanças de Campinas, que relatou contatos havidos
entre o ex-Prefeito de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, e
·oFn'lfeitO oe-Campinas~ Sr. Jose Roberto Magalhães Teixeira.
Finalizando, Sr. Presidente, requeiro que V.
Exª, com o maior resR§!ito,_ ex~Qr]_Qa gljªis forªITl o_s_
atos por m1m pratJcaaos que não poderiam ser vistos
pela população de Sã_oPaulo. Nada fiz que nao pudesse ser visto pelos meus eleitores. Se houve qualquer gesto, qualquer ação minha, qualquer palavra
·cfuepossa ter sido considerada inadequada por V.
Exª, é direito dos meus eleitores saberem, inclusive
julgarem, avaliarem, se, porventura, fiz-qualquer coisa inadequada.
Quero dizer a V. Exª que agi de acordo com a
minha consciência ao assumir a Presidência d~ uma
Comissão, uma vez que o Presidente em exercício e
o Senador mais velho haviam deixado a Presidência
sem encerrar os trabalhos. Quando o comandante
abandona o leme da nau, a pessoa responsável presente precisa assumir o lªme para comandar o navio.
Informo também.Qu.e_, _nesta tarde, daremos entrada ao recurso dos Senadores Roberto Requião,
Vilson Kleinübing, Emilia Fernandes, acredito que
também o Senador José Serra, pois ainda não conversei com S. Exª, e o Senador Romeu Tuma, enfim,
todos aqueles que ªssim o desejarem, para que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
examine e decida quanto ao rece_bi111e11to. _pela
Mesa, do Relatório encaminhado ontem pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
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O Sr. Roberto Requião - Permita-me V. Ex"
que pelo menos o transmita a todos, porque eu não
um aparte?
tenho do que me arrepender, nem tampouco do que
O SR. EDUARDO SUf. LICY - Concedo um
me <onvergonhar em relação às ações que tomei em
defesa do interesse público e em defesa da imagem
aparte ao nobre Relator Senador Roberto Requião.
o Sr. Roberto Requião _ Senador Eduardo
do Senado. Ao perceber que a, nau estava sem pesSuplicy, a reunião de ontem foi uma reunião postiça.
soa no seu comando, ali sentei-me, perguntando se
Ela decidiu sobre matéria vencida. Aquela reunião
havia alguém mais velho para dirigir os trabalhos,
não existiu. Ela tentou apenas modificar acusações
-corno V. Exll, acredito, faria em situação semelhante.
Agradeço-lhe se puder me informar.
sérias num relatório trabalhado durante oito meses.
Os Senadores que realmente se debruçaram sobre
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
o relatório, que participaram de todas as reuniões,
-V. Exll já terminou?
recusaram-se a estar presentes, pois a CPI já havia
O SR. EDUARDO SUPLICY- Terminei.
sido encerrada. Essa sessão apenas posterga a
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. E~ será atendid_o, mas peço que deixe a tribuconclusão da CPI pelo Senado da República. Tão
postiça e tão incerta que o Senador Geraldo Melo,
na.
que a presidiu, não assumiu a responsabilidade pelo
O SR. JADER- BARBALHO - Sr. Presidente,
que aconteceu, e remeteu a decisão final para a Copeço a palavra como Líder.
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. No enO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãtanto, Senador, nós, que trabalhamos numa CPI de
es)- A Presidência agiu de acordo com o ar!. 186
última geração, junto com o Ministério Púlllico,_com____ _dg_Bª9imj!_nto, que autoriza a divulgação dos fatos
o Tribunal de Contas da União, com o Banco Cenpelos meios próprios do Senado. E como autoriza,
ela pode também evidentemente suspender. Se ela
trai, com a Polícia Federal, já havíamos, por deliberação do Plenário legítimo da CPI, colocado todos os
autoriza, evidentemente pode suspender. É o art.
documentos, em tempo real, à disposição dos órgã186.
Todo esse assunto que o Senador traz à tribuos que devem deflagrar as investigações e formular
as acusações. Para que esta decisão da Comissão
na, incrivelmente S. Ex" tratou comigo com a presença de terceiros no meu gabinete, e as coisas que
de Constituição, Justiça e Cidadania não venha a
foram ditas aqui foram ditas a S. Ex", que, inclusive,
postergar ainda mais as decisões do Ministério Público, quero convidá-lo para uma reunião, que já
me fez falar com o Relator Roberto Requião sobre o
assunto. Fui eu que lhe sugeri a audiência da Comarquei, em conjunto com a Senadora Emília Fermissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que denandes e o Senador Vilson Kleinübing, hoje, às 15h,
pende de parecer da Presidência ou obedecer a decom o Procurador-Geral da República, quando entregaremos o relatório que foi aprovado por uma
cisão do Plenário.
maioria de seis a cinco, e sobre o qual essa mesma
Quanto às imagens que V. Ex" gostaria de ter
maioria não admitiu emendas. Será, nesse momenconhecimento, eu o farei, com o maior prazer, quanto, uma denúncia pessoal. Que fique o Senado da
do o Senado desejar, mostrando aqui, em vídeo, o
República esperando a solução postergada. Mas
que ·se passou no final da reunião da CPI a que V.
nós Senadores, como Senadores e cidadãos, iremos
Exll se refere, para que o Plenário possa julgar se o
entregar um relatório consistente, verdadeiro, sem
ato da Mesa foi certo ou não suspendendo a divulgacomplacência, que cita o Bradesco sim, que cita o
ção. Farei isso com tranqüilidade de consciência,
Maluf, que cita o Arraes, que cita o Pitta, que cita toque não me falta, até para ouvir do Senador Eduardos os responsáveis. Um relatório avesso e à prova
do Suplicy, nesta tribuna, aquilo que tratou S. Ex"
de conciliação.
comigo, de forma diferente, no meu gabinete, e que,
ao mesmo tempo, foi transmitido ao Senador RoberO SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
to
Requião.
gostaria, antes de deixar a tribuna, que V. Ex" puDe modo que, sendo assim, quando V. Ex' juldesse esclarecer exatamente qual foi o ato que cogar conveniente, em sessão secreta do Senado,
meti que meus eleitores de São Paulo não podem
mostrarei as imagens que foram tomadas, e que por
saber. Gostaria até que pudesse ser transmitida
mim foram suspensas da TV do Senado.
essa imagem ao Senador-Corregeçior e ao Plenário
De modo que dependerá de mim, mas que vou
do Senado. Tenho a convicção de que agi de acordo
acatar, por sugestão do Senador Geraldo Melo, do
com a minha consciência. Se porventura V. Ex" tem
Senador Requião e de V. Exll, o envio, quando aqui
um julgamento diferente que condene a minha ação,
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chegar legalmante, para a Comissão -de Constituição, Justiça a Cidadania decidir.
Essa é a minha posição.
Quanto a questões pessoais, não é hora de se
discutir neste Plenário, já que estamos encerrando
uma convocação extraordinária com êxito, e ninguém pode toldar a beleza do trabalho realizado por
asta Instituição.
Com a palavra o Senador Carlos Bezerra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Permita-me
apenas dizer, Sr. Presidente, que nada precisa ser
secreto. O que eu conversei com V. Exª pode ser expresso abertamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exª não pode, infelizmente, retornar ao assunto.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, V. E:i'
está dizendo que vai enviar para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Toda a questão da CP! para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania decida.
O SR. PEDRO SIMON -Quer dizer, os dois relatórios; o que aconteceu vai para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O que aconteceu, já a pedido do Senador Geraldo
Melo, que também co1ncide com os Senadores Roberto Requião e Eduardo Suplicy, e vejo que tam-bém com V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON - Está correto.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Bancada
de Mato Grosso, juntamente com membros da Bancada do Pará, acabou de ter uma reunião com o Senhor Presidente da República, na qual tratou-se da
questão da Hidrovia Teles Pires-Tapajós, que é de
fundamental importância para os Estados de Mato
Grosso, Pará e Amazonas no sentido de integrar todas essas regiões.
Temos um projeto para construir essa hidrovia
em três anos, com o qual o Senhor Presidente concordou em dar os primeiros passos para viabilizar
essa obra de extraordinária importância. E, nessa
reunião, focalizamos a questão grave e a situação
caótica pela qual atravessam os Estados brasileiros.
Quero relembrar aqui que, quando relatamos a
questão do endividamento dos Estados, da renegociação das dívidas, afirmamos, por várias e várias
vezes, que aquelas medidas acertadas pela área
económica, para equacionar o problema dos Estados, eram insuficientes e que a crise voltaria logo.
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Sr. Preside!lt~, :Srªs ~ 5:·e. Senador~s, o que
está ocorrendo é (iUe mes:;-.o os :::~1ao:::s brasileiros
que fizen;~m tuào o que o Governo Federai pediu: privatização, reformas, el.iinção de e:npresas, esses
Estados estão, hoje, inviabiiizados, porque a União
levou os recursos para lá e terminou retirando-os
também.
É com prazer que ouço o Sanador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Carlos Bezerra,
estou inscrito para falar e, coincidentemente, vou
abordar o mesmo assunto de V. Exª. Somos parceiros nisso - nós dois neste Senado da República, e
outros companheiros - e somos parceiros de sofri. mente, pois representamos os Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. E volto a repetir, pode
até o termo ser muito batido, mas, indiscutivelmente,
nunca- o- País esteve tão prÓ)dmo e necessitado do
que chamo de um pacto federativo, de um acerto da
Federação brasileira, porque o que está ocorrendo é
o alongamento das dívidas com os Estados, sem dúvida nenhuma, e um alongamento que está se constituindo num paliativo, haja vista o que está acontecendo com os nossos Estados - o seu Mato Grosso
e o meu Mato Grosso do Sul ·, onde as coisas não
conseguem andar para frente. Houve um adiantamento e a promessa de que os Estados que fizerem
- ápiivalização, terão um adiantamento· por conta
dessa privatização. Mas, positivamente, está longe,
muito longe, de se procurar um acerto que possa dar
fôlego a fim de que os nossos Estados possam encontrar o caminho do desenvolvimento. A crise que
está pipocando nas Unidades da Federação com
esse movimento das polícias, acredito que sem dúvida é um alerta para que se tome providências; o Senado é a Casa da Fedemção, ele tem que tomar
providências juntamente com as autoridades federais, com o Presidente da República e as autoridades económicas. E isso tem que ser feito rapidamente . ~Qb pena de a crise, a meu juízo e pela· minha
sensibilidade política, Senador Carlos Bezerra, agravar-se ainda mais. Junto a voz do Estado de Mato
Grosso do Sul à sua voz nessa luta que estamos travando.
O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o
aparte de V. Exª e gostaria que todos os Senadores
desta Casa estivessem imbuídos do espírito de V.
E:i', ou seja: transformar este Senado, que é a representação dos Estados, no interlocutor para montar
esse pacto federativo. O País necessita, é de fundamental importância, viabilizar esse pacto, porque no
dia em que ele for formulado e estiver em vigor, tudo
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vai se encaminhar. Mas nem tudo é negritude, nem
procurarmos resolver o problema com alguma meditudo é obscurantismo.
_':Jp" V ::.;.,-il esteve com o Presidente da República.
Amanhã, vamos viajar e conversar com Sua ExceEu estava angustiado com a situação do meu
Estado, porque ele está em crise há anos, e a cnse
lência, que é um homem de visão. V. Exª afirmou
ao invés de melhorar só piora. Agora, ele vendeu,
que o Presidente disse que apresentará algumas soprivatizou, extinguiu, não tem mais nada para fazer,
luções para os Estados. Realmente, essas soluções
têm que ser apresentadas de forma imediata. O Brae a crise continua, está instalada. Porém, hoje, o
sil é uma Federação. Mas o que está sendo feito
Presidente da República nos deu um alento ao conpara "tampar os buracos" da União? Está sendo imversar com o Governador do meu Estado, por telefoplantado o Fundo de-Estabilização Fiscal. A Câmara
ne, e Sua Excelência já tem algumas soluções estudos Deputados está premida; os Parlamentares fidadas, para ajudar a equacionar a situação desses
Cam-premidoS.Não há sofu-çaO: E Governo contiEstados que cumpriram à risca o programa instituído
nua tirando recursos dos MunJapios e dos Estados.
pelo Governo Federal. Então, Sua Excelência já tem
Se existe uma crise no Brasil, é a crise da Federaforma e meio para ajudar esses Estados.
ção, dos Estados e dos Municípios! O que adianta tiSr. Presidente, este é o fato novo que trago a
rar deles? Depois, vai-se tentar socorrê-los. Apesar
esta tribuna: que acabei de ouvir isso, há pouco, do
das
dificuldades, a dívida da União é gigantesca. É
Presidente da República. Só espero que essa solupreciso que, dentro das possibilidades da União, nos
ção seja definitiva, de uma vez por todas, e não seja
sentemos com alguns Governadores, pelo menos
novamente uma meia sola, para, daqui a 6 meses,
com os nossos, que cumpriram à risca as exigências
os Governadores terem que voltar ao Presidente da
·aa autoridade econômica, para tentarmos solucionar
República. E eu disse ao Presidente: o erro nosso esse problema grave. Vejam bem: a ajuda foi dada
e ouvi na negociação do meu Estado de Mato Groslá com exigências, tais como: privatização, cortes
so - foi negociar com o Estado falido, mas tirando
nos quadros de servidores públicos, extinção de carpraticamente todo o seu Fundo, o seu FPE, negogos. Houve uma verdadeira reforma administrativa,
ciando com o Estado falido e tomando parte do seu
muito mais proíunda, Senador Carlos Bezerra, do
ICMS; quer dizer, dávamos com uma das mãos e tique a que está em tramitação na Câmara Federal.
rávamos com a outra. Isso é coisa de tecnocrata que
Garanto a V. Exª que foi feita no Estado de Mato
não tem visão, que não tem magnitude para condu· -~-~rosso .Po.S_ul,~_aioda tiLaram!Jlnflejro_da_Le.LKaodir
zir esse processo.
- todos sabemos disso. A reforma tributária está
Fiz um apelo para que pessoas com maior essendo feita aos pedaços neste País, mas tudo para
trutura e maior visibilidade do processo acompatirar dinheiro dos Estados e Municípios. Foi assim
nhem essa negociação.
com a Lei Kandir, está sendo assim com o FEF, e
O Sr. Ramez Tebet - Permita-me V. Ex" um
auando há um buraco como este da saúde, por
outro aparte?
exemplo, institui-se a CPMF e entra toda a sociedaO SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o aparde brasileira. Acho que precisamos de algo mais
tea V. Exª.
pensado, mais planificado- e aí a tese que V. Exª
O Sr. Ramez Tebet- Senador Carlos Bezerra,
defende junto comigo está correta: chegou a hora de
é uma ousadia interromper o discurso de V. Exª.
retomarmos o planejamento regional, políticas de
Mas quero dizer que os problemas são comuns. Aindesenvolvimento regional, porque as situações não
da há pouco eu dizia que no Estado de Mato Grosso
são idênticas no País. Cada região e cada Estado
do Sul, assim como no seu Estado, cargos fqram extem as suas peculiaridades. Senador Carlos Bezertintos, servidores não tiveram aumento desde que o
ra, não vou mais interrompê-lo, mas quero parabenizáGovernador assumiu e a Polícia passa por essa silo por trazer este assunto neste momento, e este é o
tuação lamentável. Quando foi negociada a dívida
momento adequado, porque as crises estão pipocando
como Governador Wilson Barbosa Martins, eu disse
nos Estados. Não falo pelo Rio Grande do Sul, mas
a S. Exª: "Está certo. Estamos com a corda no pesnão posso deixar de ver acontecimentos como os
coço, mas estão nos dando pouco, Governador!".
ocorridos na Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Realmente, foi isso que ocorreu. Foi dado um adianGrande do Sul. Tudo isso está a nos alertar para a restamento de R$40 milhões e, depois, injetaram mais
ponsabilidade do Senado da República.
um pouco de recurso. É preciso ficar correndo atrás
da crise ou temos que dar uma solução imediata ao
O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço a V.
problema? É preciso "o buraco se aprofundar" para
Exª, mais uma vez, pelo aparte, Senador Ramez Te-

o
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bet. Entendo que um dos maiores problemas nacionais é essa herança que recebemos da centralização política e administrativa. Esse é o maior problema.
V. Exª fala no pacto federativo. O pacto federativo, no meu entendimento, é uma fórmula para enfrentar essa centralização. Para desmontar isso, o
Brasil nunca se desenvolverá a contento enquanto
permanecermos nessa estrutura centralizadora, que
começou_ com as capitanias hereditárias, com Portugal, e hoje a União ainda tem 60% dos recursos arrecadados no País. A maior parte fica na União, ao
contrário de_ outros países do mundo, como os da
Europa.
Os Estados Unidos nasceram de uma federação e, por isso, o país se desenvolveu muito e é forte: os Estados têm realmente autonomia e há um
pacto federativo.
Aqui nós não temos. A União não tem nem
como se esconder ou sair disso. Ela é responsável
pela crise e tem que estar presente na crise; ajudar
a resolvê-la, porque o que está em risco agora é a
nossa Federação.
Falei do aspecto negativo, mas vou falar agora
do positivo. Portugal é um país pequeno, que não tinha ninguém para mandar para cá; possuía 2 milhões de habitantes naquela época, e só mandava para
cá o padre e meia dúzia de soldados. Considero o
Brasil, um país continental como o nosso, possuidor
de uma das construções de federação mais bonitas do mundo. Um pais continental que mantém a língua
e mantém a Federação com todas as dificuldades.
Essa é uma-construção política bonita, interessante,
diferente do·resto do mundo. Precisamos manter a
nossa Federação. Mas precisamos fortalecer os Municípios e os Estados, sobretudo, os Municípios; precisamos fazer o pacto federativo.
Hoje, estou mais aliviado com a conversa do
Presidente da República. Sua Excelência está preocupado, sensibilizado com a questão dos Estados e
disposto a ajudar a equacionar o problema. Só espero que essa equação seja definitiva e seja resolvida
de uma vez por todas. E que passemos, Senador
Ramez Tebet, a discutir um plano federativo para
este País. Que o Senado tome a liderança disso,
que é o nosso papel. Estamos aqui representando
os Estados brasileiros, essa é a nossa tarefa e a
nossa missão. Temos que puxar essa discussão,
porque esta nação nunca vai ser um país altamente
desenvolvido sem um pacto federativo perfeito, sem
um pacto federativo inteligente, sem um pacto federativo bem discutido.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Beo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Garfos Patrocínio, 2º Secretário.

~erra,

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Consulto o nobre Senador Jader Barbalho se ainda
deseja fazer uso da palavra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Líder Jáder
Barbalho.
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs
e-Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero registrar
-o fato de que a Presidência da Casa se equivocou
ao não conceder a palavra a mim, na condição de
-Líder, que tenho o direito, como têm os demais Líderes Partidários, de solicitar a palavra em qualquer
fase da sessão.
_Quero registrar o equívoco da Presidência da
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Senador Jáder Barbalho, eu gostaria de dizer a V. Ex"
e ao Plenário que a Presidência já se penitenciou do
lapso cometido.
O SR. JÁDER BARBALHO - Perfeito. Por
isso mesmo, faço questão que fique registrado que
os Líderes Partidários, em qualquer momento da
§eS§ªo, à. epçç~âQ_da_ Q(dem do Dia, podem pedir a
palavra. O que ocorreu acabou proporcionando a
não continuidade de debate importante para a Casa,
.sobre essa questão relativa à Comissão Parlamentar
de Inquérito dos Precatórios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco, ouvi as manifestações do ilustre representante
por São Paulo, Senador Eduardo Suplicy, da mesma
forma do meu ilustre companheiro de Bancada, Senador Roberto Requião. Desde já, manifesto a minha solidariedade à proposta que foi anunciada, de
remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa dos episódios finais da Comissão
Parlamentar de Ínquérito. Considero fundamental que a Comissão de
Constitui~Q. Justiça e Cidadania possa definir se os
procedimentos promovidos ao final dos trabalhos da
Comissão são regimentais, legais e corretos.
A questão central dest_e_ cjei)ªt_e é ª-P9.?Sipilic!a-__ _
de ou
emendar o reléltorio do _relator; se a
Comissão deveria dizer sim ou não ao relatório, sem
que seus membros tivessem o direito de emendá-lo.
A Comissão se dividiu e me filio àqueles que
consideram inerente à atividade parlamentar a possi-

não ele-
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bilidade de alteração de qualquer proposta. Desconheço, na história das Cemissões ParlafTle:-: "''es de
Inquérito, que o parecer do relator seja oL:1g;;.:oriamente o da Comissão. Entendo que o parecerdo re- _
lator é uma proposta, evidentemente sua, mas a manifestação final é a do conjunto dos integrantes da
Comissão.
De outro lado, seria absurdo dizer sim ou não,
concordar com quase tudo e, discordando de um
item, ter que votar integralmente contra um relatório. __
Isso não existe, Sr. Presidente, em parlamento algum e nunca existiu em Comissão Parlamentar de
Inquérito alguma.
O Presidente Geraldo Melo convocou anteontem uma reunião de trabalho da Comissão, na parte
da manhã, exclusivamente para estabelecer as normas processuais de votação. E, de forma repetitiva,
o Senador Geraldo Melo, por seis vezes, deixou claro, por decisão da Comissão e após ouvi-la, que seria possível emendar o relatório. Chegou, inclusive,
Sr. Presidente, a ler manifestação do ex-Senador
Jarbas Passarinho, quando dos trabalhos finais da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento,
em que, definindo com a Comissão, estabelecia a
possibilidade de emendas ao relatório.
Portanto, Sr. Presidente, será profundamente
adequado que a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania da Casa, de forma serena, tranqüila,
manifeste-se a respeito deste assunto.
Assim, se houve intransigência não foi por parte deste Senador, autor do requerimento de constituição dessa CPI, quem indicou, na condição de Líder, o Senador Roberto Requião para a relataria e
que foi solidário com S. Ex'! em todas as suas providências.
O que não entendo é a posição, que me parece esquisita, que me parece, de certa·forma, antidemocrática, de não se permitir a propositura, a apreciação. A maioria eventual que aprovou essa decisão absurda e antidemocrática poderia até ter rejeitado todas as propostas, todas! Como possuía uma
maioria eventual, poderia ter derrotado todas as sugestões, mas não impedir a emenda, a sugestão, a
alteração. Não existe a possibilidade de uma propositura não poder ser emendada nesta Casa do Parlamento brasileiro, tampouco - creio - em qualquer
outro parlamento do mundo.
Além disso, Sr. Presidente, é preciso que se
faça um histórico dessa situação.
O relator pôde emendar seu relatório por diversas vezes, apresentou diversas alterações, erratas e
separatas. E os demais membros não podiam; dizia-
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se 'sim" ou "não' integralmente? No meu caso pess~·::, noderia ter dito sim, tranqüilamente, à maior
pa,te jo relatório do Senador Roberto Requião; sem
problema algum. Mas o relator entendeu que só ele
poderia fazê-lo. E poderia fazê-lo reunindo um-gn.Jpo
- e aqui foi dito pelo Senador Suplicy -, anunciado
publicamente-, para definir o qu·e poderia ou não ser
alterado.
Quem alterou foi o relator. E fico a indagar: se
o relator podia alterar seu texto, se· S. Ex'! pôde alterar conceitos e adjetivações, por que os- demais
membros não?
Pediria aos Srs. Senadores, que não são da
Comissão, que ficassem atentos, por gentileza, aos
termos de uma separata apresentada pelo relator
quando já estávamos em processo de votação,
quando o Presidente já havia anunciado que não seria possível mais emendas, nem voto em separado.
O Presidente então encerrou a discussão. Logo depois, um funcionário da Comissão começou a distribuir uma pequena séparata do relator, com 29 páginas, em que continham breves-altérações de natureza redacional.
Isso tudo foi aprovado, considerado como
aprovado.
Aliás, foi registrado pelo Senador Esperidião
Amin, na sessão de ontem, que não poderia alterar
seu voto porque não tinhaconhecimento da separata. E isso não só se deu com o Senador de Santa
Catarina, mas também com os demais membros da
Comissão. À exceção de alguns que possam ser
considerados privilegiados, naquela faixa dos incluídos ao lado do bem- porque há alguns que se autoelegem representantes do bem, sendo o resto representante do mal -, não tivemos a oportunidade de ler
essa pequena separata de 29 páginas. Ê possível
que .esses privilegiados, os auto-intitulados representantes do bem, representantes da ética, tenham
tido essa oportunidade, esse privilégio.
No caso da Prefeitura de São Paulo, do Sr.
Paulo MaltJf, o relatório que chegou ãs-riossai;"mãõs
dizia que o ex-Prefeito foi omisso quanto às irregularidades praticadas na Secretaria de Finanças da
Prefeitura, e por aí sai responsabilizando o Sr. Paulo
Maluf - isso, no relatório que tivemos oportunidade
de ler. E encerra: isso corresponde, no mínimo, à conivência com as práticas. Portanto, no texto que tivemos
oportunidade de ler, o relator dizia que o Sr. Paulo Maluf era omisso e conivente com as práticas da Secretaria de Rnanças da Prefeitura de São Paulo.
Posteriormente, li a separata. E não fui eu nem
os demais membros da Comissão que emendaram
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os conceitos a respeito do Sr. Paulo Maluf. Nessa
breve separata de 29 páginas, o relator diz o seguinte:
O ex-Prefeito tomou conhecimento por meio de
denúncia divulgada no jornal A Tarde, de 29/09, dos
prejuízos que foram impostos ao Erário Municipal.
E retira a acusação de que o ex-Prefeito era
conivente com as práticas. Ou seja, o relator pode
mudar o seu conceito a respeito do ex-Prefeito de
São Paulo, que era por ele considerado omisso e conivente com as práticas. Mas, nós, os outros integrantes da Comissão, não podíamos fazer alterações. Tivemos que aprovar essa mudança de conceituação, de adjetivação em relação ao Sr. Paulo Malu! sem saber.
Eu não sabia, porque, quando votei com as
ressalvas - e penso que isso ocorreu com os demais
-, tinha a idéia de que o Senador Roberto Requião
continuava com o mesmo juízo, o mesmo conceito a
respeito do ex-Prefeito de São Paulo; só soube depois. Para o relator, o Sr. Maluf, depois, não era
mais omisso, nem conivente com a:s práticas. Mas
nós não podíamos mudar nada. Só os eleitos pelos
deuses é que podiam alterar o conceito e a adjetivação a respeito das pessoas e dos fatos. E isso é repassado para a imprensa, dividindo a Comissão entre os representantes do bem, da ética e os representantes do mal. E aqueles que não são éticos foram apresentados para a imprensa dessa forma.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO - Com a maior alegria, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Meu nobre Líder, não
sou representante do bem e nem do mal, apenas assistia à reunião da Comissão. E, como assistente, penso que a consideração -:JUe devemos fazer é a
de que foi apresentado um parecer e foi também
apresentada uma separata de 29 páginas. Isso foi
distribuído para todos, até para mim, que não sou
membro da Comissão, mas tenho participado de todas as reuniões. Não acha V. Ex" que, quando foi
posto em votação, deveria ter se levantado e dito:
•um momentinho. Acho que não devemos votar agora, pois quero ler isso•. Na verdade, o parecer e a
separata foram votados e aprovados por unanimidade. No momento em que o Presidente colocou em
votação, V. Ex" deveria dizer. •um momentinho, eu
não sei que separata é essa. Os deuses leram, alguns leram, mas eu não li e não sei de nada. Logo,
não vou votar, pois quero tempo para lê-la." Mas, votaram e aprovaram. E, a partir do momento em que
votaram e aprovaram, assumiram a responsabilida-
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de. Não sei de nada Só sei que sentei e vi um parecer e uma separata, mas vi também o Presidente colocá-los em votação. E todo mundo aprovou. Repito:
penso que V. Ex" deveria ter dito: 'Um momentinho,
Sr. Presidente, pois não sei que separata é essa,
quero lê-la para depois votar".
O SR. JADER BARBALHO - V. Ex" tem, em
parte, razão, nobre Senador Pedro Simon. Sou uma
figura de tão boa-fé e respeito as pessoas que convivem comigo. Se V. Ex" tivesse dito que eram pequenas alterações de natureza redacional, eu não teria
absolutamente nenhuma dificuldade.
Nós estávamos em um processo de votação.
Sabe V. Ex", que tem mais experiência parlamentar
do que eu, que pfoi:::esso de votação não se interrompe aqui e em qualquer Parlamento. Estávamos
em processo de. votaÇão. e, porta-nto, não poderiamos interromper. Além do mais, o relator informava
que eram breves alterações de natureza redacional;
isso está registrado nas notas taquigráficas.
Como sou de boa-fé, tenho o melhor conceito e
continuo tendo do Senador Roberto Requião e dos
demais membros da Comissão, não duvidei que
eram alterações redacionais e não altera,;:ões de
conceitos ·relativos a pessoas e fatos. Não sabia que
se tratava disso.
Prossigo, Sr. Presidente, fazendo a leitura das
breves aiieraçoes-de natureza redacional. Em relação ao Estado de Pernambuco, o Relator havia escrito, no seu texto, que em Pernambuco havia ocorrido o maior escândalo de todas as operações; que o
Bandepe e o Banco Vetar tinham estabelecido uma
relação promíscua, inclusive mantendo sigilo das
operações; que em Pernambuco o Governo havia
- participado de um estelionato - é o que está inscrito
no texto original. No texto das breves considerações
redacionais, a expressão "Governo de Pernambuco•
desaparece. Se fosse eu a propor que tal expressão
fosse retirada, eu seria considerado representante
da "marmelada", representante. da "pizza•. Mas só
os eleitos pelos deuses, só os representantes do
bem, só os representantes da ética pura podem fazer as suas alterações conceituais. Estes se reúnem
- não é isso? - e protegidos e abençoados pelos
deuses podem fazer as alterações que julgarem necessárias. Os demais mortais, sob suspeição de não
estarem a serviço do interesse público, esses, não
podem fazê-lo.
Assim foi feito em relaçª-oa f'~rnambuco.
Mais adiante, C:om relação ao Procurador-Geral
do Estado de São Paulo, observamos que o homem
é analisado em mais de duas páginas, segundo o
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texto que os pobres mortais podiam ter acesso. Neste, ele áeveria se~ tlr,:rrd'jo sumariamente, porque
havia participado de irregularidade. Agora, na separata, para pequenas alterações de natureza regimental, as duas páginas e meia sobre o ProcuradorGeral do Estado de São Paulo desaparecem. A errata é suprimir o item tal, tal, tal. Tudo que havia se
dito do Procurador-Geral do Estado de São Paulo
desapareceu nessa pequena incursão redacional.
Agora, nós outros não podíamos fazer nenhuma proposta de alteração. Não era impor, era propor, mas não podíamos fazer isso. Pessoas que não
estavam no relatório que os pobres mortais podiam
ter acesso foram incluídas na última hora. Não podíamos tirar ninguém, nem podíamos colocar ninguém, mas a separata, com breves considerações
redacionais, poderia fazê-lo.
Então, fico a perguntar: o relator é dono do relatório da CPI? O relatório deve expressar o senti- menta apenas do Relator ou do conjunto? É óbvio, é
lógico, é irrecusável que o parecer do relatório é
dele, é uma proposta dele, mas o que sai da comissão não é dele, é o resultado do conjunto, que pode
ser da unanimidade ou da maioria; assim o é em
qualquer Casa do Parlamento. Por isso, estou muito
decidido e solidário com essa proposta, essa provocação à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, no sentido de que ela possa se manifestar.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO - Concedo aparte
ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Nobre Senador Jader Barbalho, a Presidência alerta
que o seu tempo já está esgotado.
O Sr. _Eduardo Suplicy - Permita-me, então,
Sr. Presidente, procurarei ser objetivo, mas alguns
esclarecimentos são importantes. Com respeito à
proposição do Senador Pedro Simon, V. Exª disse
que agiu de boa-fé e, na realidade, não poderia haver a interrupção do processo de votação. Mas é
verdade que V. Exª poderia pedir ao Presidente Geraldo Melo que lesse as separatas todas, pois essas
estavam na Mesa, já tinham sido entregues. Nas notas taquigráficas da CPI está registrado o esclarecimento do Relator, antes da votação, de que as separatas estavam expostas à mesa de cada Senador.
V. Exª tem extraordinária experiência parlamentar,
mas todos os dias nós aqui aprendemos. Da próxima vez, será importante exigir a leitura da separata,
porque, na reunião mencionada por V. Exª, pude

prestar atenção a algumas das modificações, e foram em nú:nero significativo, mas, o ideal seria que
tivéssemos tido a oportunidade de ler com calma,
di&cuti-las e deba.t~~las ~ inclusiv!'l_ ao momento da
reunião, estou lendo aqui nas riotas taquigráficas,
menciono ao Presidente que quem sabe poderia haver um voto em separado, apresentado com tal consistência que pudesse ter a assinatura da maioria
dos membros. Isso poderia ter ocorrido. Fica, então,
o aprendizado para uma próxima vez.
O SR. JÁDER BARBALHO - Confesso a V.
Exª que, quando alguém agora me disser que é breve alteração de natureza redacional, entenderei de
outra forma. Não é isso? Vou ter que entender, porque, no português que aprendi, breve é pequeno e
redacional é sobre a redação, não é sobre substância, não é sobre mérito. Mas, lamentavelmente,
quando meus colegas Senadores, por maior apreço
e respeito que possa ter, disserem ser breve alteração redacional, terei que entender que entra na
questão de mérito.
O Sr. Eduardo Suplicy - Pois bem, agora há
um.o.utro_ ponto: V. Exª considera importante que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examine o recurso do Senador Geraldo Melo, o meu
próprio, do Senador Roberto Requião e de todos
aqueles que avaliamos importante serem examinados. Ainda importante para os trabalhos daqui para
frente é que se redija melhor o Regimento Interno
sobre essa questão, porque poderíamos chegar a
uma situação âe bom-senso; pelo menos deveremos
fazer isso para uma próxima vez e a matéria não
está suficientemente clara no Regimento Interno.
Por essa razão foram suscitadas tantas dúvidas.
Gostaria ainda de esclarecer, porque o Presidente
Antonio Carlos Magalhães mencionou o assunto,
que no diálogo que S. Exª e eu tivemos na saia da
Presidência, por volta das 13h de ontem,- não tenho por que não deixar as coisas inteiramente transparentes - o Senador Antonio Carlos Magalhães me
disse que gostaria de não interferir na CPI e esperava _que houvesse um consenso entre os treze membros da Comissão. Aventamos até a possibilidade de
uma eventual prorrogação da CPI - S. Exª mencionou -, quem sabe amainando os ânimos pudesse
haver um entendimento entre todos, prorrogando o
prazo, que implicaria a volta do Presidente Bernardo
Cabral, prevista para agosto. Esse foi o objeto de
nosso diálogo. Chegamos a falar, por telefone, com
o Senador Roberto Requião, que avaliou seria adequado - porque já havia sido acertado - que a decisão fosse tomada naquela tarde mesmo. Faço esse
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esclarecimento, já que o Senador Antonio Carlos
Magalhães disse que eu não fiz menção e>.o diálogo
ocorrido. Pois bem, foi este o diálogo, em síntese.
Gostaria que os meus atos, aqui no Senado, fossem
da maior transparência possível. Deixo aqui esta
proposição: há um ano e pouco, foi designada uma
Comissão de Reforma do Regimento Interno, que,
por alguma razão, não está tendo a prioridade necessária. E espero que a conclusão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ao lado de dirimir
essa dúvida, seja também da proposição de logo se
votar o aperfeiçoamento do Regimento Interno com
relação a esse ponto, dentre outros, para que não haja mais dúvida sobre o procedimento de votação
de um Relatório de CP!.
O SR. JÁDER BARBALHO - Agradeço o breve aparte de V. Exª, como breves foram as considerações do Senador Roberto Requião. Quero dizer a
V. Exª que entendo que o Regimento é claro e, mais
do que isso, entendo que houve uma reunião administrativa somente para estabelecer qual seria o processo. E entendo mais: que a história das Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso e do
Senado são bússolas, são normas orientadoras e
que, em nenhuma delas - duvido - os membros da
Comissão não tivessem tido a oportunidade de
emendar o relatório. Porque qualquer criança, não
precisa ser um entendido, sabe que a proposta do
Relator é dele, mas a propo~ta da Comissão é do
conjunto.
Sr. Presidente, sou obrigado a encerrar, mas
quero dizer que apresentei um voto em separado.
Não solicitei nesse voto a retirada de nenhum nome.
Estão passando para a imprensa que a decis-ão de
ontem da Comissão prejudicou o relatório. Não, Sr.
Presidente, o meu voto em separado preserva os
dois capítulos de determinações apresentadas pelo
Senador Roberto Requião. Fechei o meu voto dizendo que os capítulos 6 e 7, que estabelecem todas as
recomendações ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Receita Federal, ao Ministério da Previdência, às Assembléias Legislativas, à Secretaria da Comissão, as propostas legislativas não foram alteradas em uma vírgula sequer. Qual o objetivo final de
uma Comissão? Exatamente as suas conclusões, as
suas determinações.
Mas estão passando para a imprensa que os
Senadores que se reuniram ontem, de forma irresponsável, inviabilizaram o resultado da Comissão.
Mentira, Sr. Presidente! As conclusões e determinações do Senador Roberto Requião foram todas
aprovadas integralmente, Sr. Presidente. No caso do

meu voto em separado, apenas fiz reparos, que não
fazer por mim. Somos
dou o direito a -ninguém
pares nesta Casa, isto aqui não é um jardim de infância, onde pode apareeer um -garoto considerado
com mais mérito do que os demais e que vai falar
por todos. Nesta Casa, cada um fala e_exl'_f_ess_a o
seu sentimento.
O meu voto em separado é em relação a determimidas adjetivaçoes. Como é que posso achar que
o Governador de Pernambuco, que pode vir a ser
enquadrado em crime de responsabilidade, deve
merecer tratamento diferente do de Santa Catarina.
Por quê? No meu entendimento, todos cometeram
irregularidades e, em assim sendo, o conceito, o relatório da Comissão tem que ser em relação a todos.
Por que carregar nas tintas em relação a uns e ser
mais leve, benevolente em relação a outros. Que
tipo de ética é esta, que é mais dura em relação a
uns e mais branda em relação a outros? Não, Sr.
Presidente.
Portanto, o meu voto em separado não retirou
ninguém, não pleiteei retirar 6 nome de ninguém;
pelo contrário, propus à Comissão que aprovasse integralmente as determinações, a continuidade dos
trabalhos, para que a Polícia Federal e a Receita F_ederal continuem investigando todos os fatos, que o
acervo seja repassado ao Ministério Público para enquadramento ou indiciamento dos acusados, Sr.
Presidente.
Não houve prejuízo. Apenas nós, membros da
Comissão, não abrimos mão do direito de emendar,
de conceituar fatos e pessoas. Se o Relator tinha o
direito, até a última hora, de fazê-lo, se alguns privi-legiados da Comissão, insisto "eleitos pelos deuses",
podiam se reunir para mudar conceitos a respeito de
pessoas e fatos, os demais membros da Comissão
também tinham pelo menos o direito de propor. A
maioria poderia rejeitar, mas tínhamos o direito de
propor.
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V.Ex" um
aparte?
O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente,
não sei se ainda posso conceder um aparte.
O SR. PR!:SIDENTE (Carlos Patrocínio) -Senador Jader Barbalho, a Mesa já alertou V. Exª de
que o seu tempo já-se-esgotou há mais de 15 minutos. Portanto, peço a V. Ex• que conclua o seu pronunciamento, pois existem outros oradores inscritos.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
encerro o meu pronunciamento, renovando que é
bom que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa_ possa apreciar este assunto. O
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tempo e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dirão quem estava com a razão.
Insisto: no meu entendimento, a Comissão
cumpriu, ao final, com suas obrigações. As determinações foram aprovadas por unanimidade: a Polícia
Federal, a Receita Federal, o Ministério Público e as
Assembléias e Câmaras Municipais poderão continuar fazendo inquéritos e investigações.
Portanto, não houve prejuízo. Pelo contrário, o
que fizemos ontem foi mostrar a alguns companheiros que a maioria pode decidir, mas não pode inviabilizar à eventual minoria; pelo menos o direito de
propor, o direito de requerer, o direito de se manifestar, que era o que os eleitos pelos deuses da CPI
dos Precatórios desejavam: que só eles, como representantes da ética, da moralidade, é que podiam
definir o que ficava e o que não ficava no relatório da
CPI.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião
Amin para uma comunicação inadiável, por 5 minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento
Interno.
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, eu
estava na tribuna e afastei-me dela por ter-me sido
assegurado que, após a Ordem do Dia, eu voltaria.
Pedi a V. Exª que me assegurasse a volta à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Exª terá assegurada a palavra logo em seguida. Trata-se de uma comunicação...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
considerando que o Senador Geraldo Melo já estava
usando a palavra, eu pediria que me concedesse a
palavra após S. Exª. E a peço também na condição
de Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Geraldo
Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Agradeço muito ao nobre Senador Esperidião Amin
pela cortesia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinto-me no
dever de trazer a minha contribuição para a elucidação de fatos lamentáveis que só estão servindo para
apequenar um trabalho tão importante como o que
está terminando com o encerramento das atividades
daCPI.
É pena que nos estejamos perdendo na discussão de assuntos que podem ter a ver com legíti-
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mos interesses políticos de cada um nos seus Estadós, dando a impressão. de que não haveria forma
de atender a todos. Parece que quem é adversário
de Fulano em tal Estado vai dizer aos jornalistas que
produzimos uma pizza se não incriminarmos o _seu
adversário. Parece que se estabeleceu uma norma
rígida, que, infelizmente, está comprometendo e sacrificando a importância, a beleza de um trabalho
que, mais uma vez, quero creditar ao esforço de todos, mas, em partici.dar, à obstinação, à devoção
que teve o Senador Roberto Requião à tarefa de fazer as investigações que a Comissão tinha o dever
de produzir.
Venho aqui, portanto, sem qualquer das emoções pontuais, localizadas que podem afetar, comprometer a frieza da análise do que efetivamente
aconteceu. Em primeiro lugar, depois de homenagear o trabalho do Senador Roberto Requião, devo
dizer que entendo como importante o seu esforço de
investigação e de estruturação de um relatório que
pudesse comunicar os resultados desse esforço.
Mas concordo que S. Exª se excedeu ao incorporar ao relatório opiniões, juízos de valor, conceitos
que podem ter muno a ver com o seu pensamento
pessoal, mas que não têm nada a ver com as atividades de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Independentemente_ disto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores - e peço a contribuição da Bancada de
Santa Catarina nesta Casa, peço ao Senador Casildo Maldaner e ao meu q•Jerido amigo, Senador Esperidião Amin, que me ajudem a repor a verdade
neste plenário e que me dêem ã chance de fazê-lo eu queria dizer para a Casa que o Senador Roberto
Requião tinha uma tarefa e cumpriu, como achou
que devia, a tarefa dé ser o Relator da C PI.
Eu tive, no começo dos trabalhos, uma tarefa,
que era a de ser Vice-Presidente de uma CPI e,
eventualmente, se_o pre~id_ente precisasse atender
o telefone, eu assumiria a Presidência dos trabalhos.
De repente, na ausênCia do Senador Bernardo Cabral, coube a mim a tarefa de manter os trabalhos e
levá-los à conclusão.
O primeiro problema encontrado foi: como é
que deve ser tratado o relatorio final do Senador Roberto Requião? Esse relatório pode ser emendado
ou não? Reconheço, como muito bem assinalou, na
reunião que realizou ao final da CPI do Orçamento,
o Senador Jarbas Passarinho, que não há clareza
suficiente nem no Regimento Interno do Senado
nem no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e nem no Regimento conjunto do Congresso
Nacional, que não há exatidão, precisão sobre como
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se tratar o relatório do Relator de uma comissão parlamentar de inauérito. Nem por isso deixaram de ser
feitas CPis, nem por isso deixaram de ser apresentados relatórios, e nem por isso deixaram os membros das CPis de decidir o que fazer com eles.
Nós não poderíamos fazer diferente das CPis
anteriores e tínhamos, portanto, que, recebido o relatório, decidir o que fazer com ele. Como? De acordo com o Regimento, "compete ao Presidente ordenar e dirigir os trabalhos". Era competência do Presidente decidir a questão que começava a ser discutida, que fluía em duas vertentes: a dos que entendiam que o relatório do Relator era intocável e a dos
que entendiam que o relatório podia e devia ser modificado, se assim entendesse a Comissão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que cabia ao
Presidente iniciar o processo de formulação da solução ou concluir esse processo, se não houvesse objeção, entendi de formular a questão a partir da colocação geral, principal, que é a seguinte: um relatório,
segundo aqueles que acham que não pode haver
mudança, não sendo uma proposição, não se aplicariam a ele as regras de tratamento previstas no Regimento Interno para que se emende ou não se
emende. Na verdade, entendem estes que, pelo fato
de o Regimento ser omisso em relação a um assunto, pelo fato de o Regimento não dizer expressamente que se pode emendar um relatório, significa que
está proibido emendar.
Na realidade, se é proposição ou não, pouco
importa, porque o art. 122 do Regimento Interno, no
Capítulo IX, que trata exclusivamente das emendas
apresentadas perante as comissões, diz o seguinte:
.Art. 122- Perante as comissões, poderão apresentar emendas:
I - qualquer de seus membros, em todos os casos;
Essa é a redação literal.
Por outro lado, o art. 150 nos esclarece sobre
aquilo que uma Comissão Parlamentar de Inquérito
tem que entregar quando termina; qual é o produto
que aquela Comissão está preparando. -Já sabemos
que ela tem um Relator; já sabemos que o Relator
produz um relatório; já sabemos que existe um relatório que chega à CP I. No entanto, o art. 150 diz:
"Art. 150 - Ao término dos seus trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito
enviará à Mesa, para conhecimento do Plenário, o seu relatório e conclusões."
Nitidamente, o Regimento Interno admite a
existência de dois relatórios: um é o relatório do Re-
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lator e outro é o relatório da Comissão. Insisto em
que o relatório do Relator é um documento inalterável, intocável, porque é um documento que tem um
autor. O documento assinado por um autor não pode
ser modificado por ninguém que não goste do teor
do documento. Então, se alguém quiser saber qual
foi o relatório produzido pelo Relator dessa CPI, o
relatório produzido pelo Senador Roberto Requião
foi aquele que S. Exi! entregou sem qualquer alteração.
O relatório da Comissão, entretanto, que pode
evidentemente- sero mesmo relatório entregue pelo
Relator, precisa, para ser da Comissão, de um atributo que o do Relator não precisa, porque basta a
assinatúra do Relatór e a entrega ·para que esteja
completinho o relatório do Relator. Mas, para que ele
seja relatório da Comissão, é preciso que esteja assinado por, pelo menos, um número de Senadores
que representem a maioria da Comissão, porque é
isso que demonstra que o relatório foi aprovado, significando que o relatório produzido pelo Relator tem
que ser assinado por mais alguém alem dele; paratanto, é preciso que esse alguém esteja de acordo
com o que está assinando.
Como ficamos se todos divergirem do texto do
Relator? Não haverá relatório da Comissão. Se todos se recusarem a assinar, qual será o relatório da
Comissão? Enfim. o relatório da Comissão só oode
ser aquele que mereceu a assinatura de mais membros, só pode ser aquele que foi melhorado ou piorado, pouco importa, mas que foi modificado para expressar o conteúdo capaz de receber a assinatura
dos demais.
O Sr. Jader Barbalho - V. Ex~ me permite um
aparte?
O SR. GERALDO MELO - Com muita honra,
Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jáder Barbalho- Não tive ooortunidade
de me pronunciar da tribuna e pediria a atenção, de
modo particular, do meu companheiro Pedro Simon,
a quem me penitencio por não ter estado tão atento
na- hora das breves alterações redacionais. Eu não
tinha o direito de pleitear, de emendar. Mas sabem o
que ocorreu em relação ao Banco do Estado de
Santa Catarina na breve separata? No texto do relatório, estavam envolvidos, no Item 5.1 -14: Fernando
Ferreira de Melo Júnior e Carlos Eduardo Ferreira;
respectivamente Presidente e Diretor Financeiro do
Banco do Estado de Santa Catarina. Sabe o que
aconteceu, Senador Pedro Simon, na separata?
Permaneceu o Sr. Fernando Ferreira de Melo Júnior.
Ricardo José de Oliveira e Francisco Grossi não es-
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tavam no relatório, mas foram 'ncluídosna_separata.
E foi reíirado o norr:::
~ <·~ :::.JGardo ~erre ira.
No texto, essa gente e,.a quadrilha do Banco do Estado de Santa Catarina; quer dizer, o Sr. Carlos
Eduardo Ferreira participava da quadrilha! Não sei o
que hou\ e. Os deuses orientaram no sentido de que
ele deveria ser excluído e que deveriam ser acrescentados mais dois nomes! Os outros não podiam
retirar, nem acrescentar ninguém, mas isso foi possível. Está escrito no documento que a participação
desses senhores no esquema relaciona-se com 0
fornecimento das condições técnicas na área do
mercado financeiro necessárias à viabilização de irregularidades. E há várias acusações em cima dessas pessoas. Mas, na separata, os deuses disseram
que o Sr. Carlos Eduardo Ferreira era inocente e
que havr<J. dois culpados que Pão foram incluídos.
Então, O!:'· deuses determinaram o ingresso, no rol
dos culpados, do Sr. José A. de Oliveira e do Sr.
-Francisco Grossí. Nós, os outros mortais, permitame, não podíamos fazer isso, mas os deuses-e -o
Relator podiam. Só quem pode alterar é o Relator,
ouvindo os deuses. Mais adiante, vamos observar
que, em outra empresa, acontece a mesma coisa,
na empresa chamada JDTVM, uma das acusadas
de ser laranja nesse negócio. Estavam o Sr. Joseph Lucki, um senhor chamado Ricardo Monteiro
Valente, um Sr. Luis Vanderley Marquezine* e Luís
Mauro de Moura. Sabem o que aconteceu na separata? Os deuses julgaram que estavam cometendo uma injustiça com o Sr. Luís Mauro de Moura, que era um rJelinqüente, criminoso, laranja e
participante desse esquema. Mas alguém foi lá e
disse: "vamos tirá-lo na separata". E éramos nós,
Se_nador, que estávamos querendo fazer "pizza"!
Não participo de pizza, muito menos de pizza de
marmelo! Se alguém fez pizza, não fui eu; não coloquei ningl!ém, nem tirei ninguém desse relatório.
Fiz observações pessoais e mantive todas as pro~
vidências do Relator. Se alguém tirou ou incluiu
algo sem a audiência da Comissão, se entenderam
que era delinqüente e, depois, absolveram-no, foram
os deuses!
0 SR. GERALDO MELO - Senador Jader Barbalho, agradeço o aparte de V. Exª. Creio que a ilustração de V. Exª é oportuna. Faço um apelo aos demais interessados ern discutir esse assunto no sentido de que, em seguida, trataremos da questão.
O Sr. !:speridião Amir. - Senador Geraldo
Melo, eu só queria inscrever-me para lhe pedir um
aparte, e não será sobre essa questão fática, porque
sobre ela falarei quando tiver a palavra.
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O SR. GERALDO MELO - C_erto, eu queria sori" :. ·-r:. .: ·-~r··.:.~uir.
Eu vinha apresentando as razões pelas quais
entendia que havia um relatório do Relator e um relatóri_o_da Comissão~ um documento capaz de receber a_assJnatura dos demais.
. o Sr. Esperidião Amin _ Senador Geraldo
Melo, 0 meu aparte é sobre emendas. Quando v.
Ex" entender oportuno...

·o

SR. GERALDO MELO - Perfeitamente. En-

- ·1ão, creio que será oportuno agora.
Eu estava querendo dizer, como Presidente dª
Comissão, que tracei essa diretriz. Mas, êlllbora fosse atribuição do Presidente o ordenamento, eu tinha,
de certa forma, aconsciência de que aquilo era uma
interpretaÇão pessoal.- Por essa ra.ião. ouvi seis vezes, como remorou o ::;enador Jader Barbalho peço a atenção de V. Exª, Senador Pedro Simon
para este detalhe -, a Comissão_para saber se havia
alguém que desejasse fazer algum recurso ao Pienário contra aquela linha de comportamento que eu
estava propondo. Nenhum recurso foi feito, o que
significou o acolhimentõ unânime da conduta pela
Comissão.
À tarde, nós nos reunimos, aí sim, para duas
coisas: a primeira - permitam-me uma pequena di_gr~ªsão - era reunir_ com a Comissão os repre_sentantes do Minis.tério Público, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal, da Receita Federal
e do Banco Central para fazer a eles a entrega dos
documentos disponíveis até aquele momento, mesmo que não assinados. E permita-me o Senador Aoberto Requião, mas não terei constrangimento de dizeLeJR.sJJa ausência, porque S. Exª não teve constrangimento _de me_ chamar de mentiroso em minha
ausência.
0 Senador Roberto Requião declarou aqui,
hoje de manhã, que vai fazer uma reunião com 0 Ministério Público para entregar 0 seu relatório. Permita-me dizer-lhe que essa reunião é apenas uma demonstração _c!e exibicionismo e de demagogia, porquanto esse documento - o Senador Roberto Requião sabe muito bem - foi entregue solenemente
por toda a Comissão ao Ministério Público, ao Banco
Central, ao Tril:!u_na[cie_Cootas, à Polícia Federal e à
ReCeita f'eç!er:<!l,~ Q,ql!ª. S, Ex' quer é. que os refleteres qué o iluminaram até agora continuem a iluminálo em função dos seus próprios interesses políticos,
querêspeito e não pretenâó discutir. ·
Fizemos a reunião. Permita-me prosseguir
para que possa receber o aparte, primeiro, do Sena-
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dor Experidião Amin, porque esgotarei agora a discussão da questão das emendas.
O Sr. José Eduardo Outra - O meu aparte é
sobre isso.
O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex1
um aparte?
O SR. GERALDO MELO- Concedo o aparte a
V. Exª.
O Sr. Esperidião Amin - O meu aparte será
muito conciso, por estou inscrito para falar após V.
Ex!!. O meu aparte é para pedir que V. Exª esclareça
alguns pontos. Chegamos à conclusão de que a separata não foi lida. E é verdade. Foi aprovada, porque V. Ex!! colocou em votação o relatório e a separata. Dormientibus non succurrit jus. A minha pergunta refere-se a emendas, votos em separado. Pergunto - não participei da votação na reunião de ontem; retirei-me antes que emendas, votos em separado e requerimentos de destaque fossem votados:
em que momento, até para corrigir o equívoco que
cometemos em relação à separata, esses votos em
separado, essas emendas foram lidas ou dadas a
conhecimento público?
O SR. GERALDO MELO- Vou responder a V.
Exª. A resposta está na exposição que eu faria normalmente.
À tarde, reunimo-nos para entregar os documentos a essas instituições, o que dispensa a reunião política e demagógica que vai ser feita hoje, utilizando-se o Ministério Público para essa finalidade,
e em seguidç. para discutir e votar o relatório. Nessa
ocasião, foi dito que o relatório seria votado, ressalvados os votos em separado, que seriam discutidos
e votados depois do relatório.
Agora, vou responder à pergunta do Senador
Esperidião Amin: os votos em separado, em seguida, deveriam ser lidos, para o conhecimento da
Casa, antes que se iniciasse a discussão do relatório
principal. Determinei que assim fosse feito, ou seja,
que se iniciasse a leitura dos votos em separado
apenas para conhecimento, pois a sua discussão e
votação seria após a discussão e votação do relatório principal, seria votado sem prejuízo dos votos em
separado.
Iniciada a fase de apresentação, o Senador Jader Barbalho comunicou que, naquele momento,
subscrevia o voto em separado do Senador Onofre
Quinan, que se encontrava ausente. Um dos Senadores presentes, se não me engano, o Senador Gilberto Miranda, requereu a dispensa da leitura dos
votos em separado naquele momento.
O Sr. Esperidião Amin -Isso foi no dia 22?
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O SR. GERALDO ME O S1m, para q e s
votos em separado não fossem lidos duas vezes,
sugerindo que sua leitura ficasse para o momento
em que cada um deles fosse ser discutido e votado.
-A-Comissãu assim entendeu que devia ser feito, e assim foi feito. Passou-se à votação do relatório
do Senador Roberto Requião, sem prejuízo, isto é,
com ressalva dos votos em separado, para que se
procedesse rigorosamente deacordo-C:oin o qu~ havia discutido pela manhã, com a concordância de todos e com a presença de todos, inclusive do Senador Roberto Requião.
Iniciada a discussão, não houve quem quisesse discuti-lo. Passou-se à votação; e o relatório, com
ressalva das emendas, foi aprovado por unanimidade.
Proclamada a aprovação unânime, com ressalva das emendas, dos votos em separado, foi chamado o primeiro orador para apresentar o seu voto em
separado. Nesse momento, o Senador Roberto Requião levantou-se, protestou, ameaçou abandonar a
Relatoria, abandonar a Comissão e tudo mais, se
houvesse qualquer voto em separado, que, aprovado pela Comissão, modificasse o seu texto, o texto
do seu relatório.
Insisti em que isso havia sido decidido pela manhã, mas S. Ex' não se conformou. Talvez aí tenha
sido o grande erro que cometi, porque, ao invés de
usar de autoridade e impedir que esse assunto voltasse a ser discutido, pois já era matéria vencida,
simplesmente, como a minha consciência me lembrava que aquilo, afinal, tinha sido a minha interpretação, mas uma decisão minha - verdade que acolhida por toda Comissão - que não havia sido votada, submeti à Comissão, naquele momento, a posição do Senador Roberto Requião.
Estavam presentes e votaram apenas onze
Srs. Senadores.
A Comissão optou por mudar a decisão e determinou que os votos em separado não poderiam
alterar o texto do relatório, e que seriam apensados
a ele. Anunciei que assim seria feito, que a Comissão cumpriria a decisão, mas que eu me sentia, para
realizar aquilo, desautorizado pela decisão que o
Plenário acabara de tomar. Por isso, pedi a um colega, Senador Romeu Tuma, que assumisse a presidência, sentando-me em plenário. Esse gesto não
poderia nunca ter sido entendido como a renúncia à
presidência da Comissão. O Senador Antonio Carlos
Magalhães desceu da presidência para um debate
com o Senador Pedro Simon, e o fato de S. Ex' ter
descido não significou que tivesse renunciado à presidência do Senado.
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Como a reunião não pôde prO!'"'lÇ!Pi• -· ~ Se'lador Rom<:
"" ·ão teve c·. ·::'·
-a
reunião ativa - Senadores se retirara• H, roão-ffaVia
mais quorum, e era preciso que alguém considerasse que aquela reunião estava encerrada. Eu nãc
achava que devesse voltar à presidência e ia retirar·
me do recinto, quando o Senador Eduardo Suplic~
me comunicou que entendia que era ele o rnai~ '{e,
lho dos presentes. Assumiu a presidência, e com a
participação do Senador Roberto Requião e da Senadora Emília Fernandes apenas, anunciou que estava encerrada a reunião. E aproveitou que estava
encerrando a sessão para dizer que estava encerrada também a atividade da Comissão Parlamentar de
Inquérito, que naquele momento terminava os seus
trabalhos. Acredito que S. Ex" teve, realmente, uma
intenção séria e cumpriu com responsabilidade c
seu dever de assumir a Presidência da Mesa e en·
cerrar a reunião. Quando resolveu dar por encerrados os trabalhos da CPI, pela estima que lhe tenho,
pela admiração que lhe tributo e pelo respeite que
recebe de mim e merece da sociedade, apenas digc
que foi uma demasia.
No dia seguinte, recebo um requerimento assjnado por sete Srs. Senadores - só isso já repre·
senta a maioria da Comissão -, solicitando a convocação de uma reunião, o que foi feito. Realizada a
reunião, os que divergiam del53, ao invés de comparecerem e apresentarem seus votos, ficaram aqui da
tribuna me chamando de mentiroso.
Não posso concluir essa narrativa sem esclarecer um detalhe com relaç.ão à questão dessa famosa
separata. Depois disso, só restará um tema a apresentar e ficarei à disposição dos Srs. Senadores.
O Senador Roberto Requião, quando entregou
à Comissão o seu relatório, o entregou acompanha·
do de uma separata, que, para que não nos perca·
mos, chamaremos de separata nº 1.
A essa separata nº 1, ao ser entregue o relató·
rio, o próprio Senador Requião fez referência. E em·
bora fosse ela modificativa do texto e não apenas
modificativa de redação - porque já essa separata,
entre outras alterações, excluía o Governador do Ric
de Janeiro e o substituía pelo Prefeito da Cidade de
Rio de Janeiro -, embora houvesse um longo textc
narrando e se referindo reiteradamente ao Governe
do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Relator alterou o texto e incluiu uma separata. Como aquilo foi
entregue na mesma hora, o senso comum recomendava considerar que aquela separata era, na verdade, parte integrante do texto e era essa a-separata
de que a Comissão falava, e era dessa separata que
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todos 11ós tínhamo.s riQ\ÍCia,- tenho_a,qui as r:totas ta-

. q.,;:;;--:.-,t:3S .J;;._ reunião; não vou cansá-los com a su<

leit!Jra: porque elas- es~c)-à disposiÇão C!(,s siS. Se·
nadares.
. -- Mas. nªquelemornef1to,instantesantes da VO:
taçãg ~o rela.tQ[io, r-ªquereu 9 _Relator o_ seguinte
"Sr. Presidente, peço a V. Ex" que incorpore ao rela·
_tóriogm_a9eJJQ.Q,_gue era um compromisso estabele·
cido pela CPI, para mim e para o Senador Vilsor
I<Jmnübing, sobre o que -~ncontramQsno Banco de
Brasil..." e conta uma história sobre aquele problem<
da telefónica e do problema do Banco do Brasil, err
Santa Catarina ou no Paraná, que ensejou uma via·
gemde t.J_rna CofTIÍ§S-ªo, produziu um pequeno rela·
tório, que S. Ex" pediu fosse incorporado.
Respondi: "Se não houver objeção do Plenário
determinarei a anexação, por se tratar de proposiçãc
do autor do relatório, que considera esses documen·
tos incorporados ao seu texto. Não creio que issc
dependa de discussão ou votação. Determino à Se·
cretaria que considere integrados ao Relatório os do·
cumentos que passo às suas mãos. •
Recebi, nessa hora, os documentos do Sena·
dor Roberto Reauião e os entrequei à Secretaria
Era um simples relatório de uma viagem.
Agora, é o Senador Roberto Requião querr
fala: "O Banco Central nos manda um relatório sobre
o Banco Boa Vista, aquele famoso contrato de segu·
ro, e um relatório parcial e incompleto sobre o Bancc
.Bradesco. Gostaria que os dois relatórios de respon·
s@ilidage cJO ElaiJCO _Ç?QtraJ foss_e_f!l ane_x~dos, ~rn
_béf!l..._<;O_rnO_r:!.~~rlfOfT!Iativa~o rel~!~ri_o _da_ Co·
missão~~.

O Sr. Pedro Simon · Permite-me V. Ex" urr
aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO - Só concluindo a !is·
tagem, Senador.
S. Ex" requer a anexação, o requerimento esU
deferido, e os documento incorporados ao relatório
E uma pequena separata, que passa a ser a separa·
ta nº 2, ao relatório final sobre Santa Catarina, aind<
de autoria do Banco Central. Está deferida a incor·
poração nos mesmos termos.
Presidi a Comissão sem saber que existia um<
separata nº 3, que, Srs. Senadores, não é um pe·
que no d.Q<;.lJl!l.tmtQ.i;s_!iª s~arªta nº 3_ées!E! _d_ocu:
mento. É este o documento que retira o conceito de
"omisso" sobre o Prefeito Paulo Maluf. É este o do·
cumento que diz que o Procurador de São Paulo
não é aquele marginal referido no relatório inicial. É
este o documento que faz as alterações substanciais. Foi este documento que transformou o relató-
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rio da CPI, de um relatório duro, num relatório soft,
light, diet. Não foi a Comissãa.
O Sr. José Eduardo Outra - Concede-me um
aparte, Senador Geraldo Melo?
O Sr. Pedro Simon - Primeiro eu!
O SR. GERALDO MELO - Ouço V. Exª com
muita honra.
O Sr. Pedro Simon -Primeiro eu!
O SR. GERALDO MELO - Ah! Desculpe, Senador José Eduardo Outra, o Senador Pedro Simon
tinha solicitado quase ao mesmo tempo que· b- Senador Esperidião Amin. Ouvirei V. Exª em segUidà. O Sr. Pedro Simon - Quero reconhecer o esforço, o trabalho, a dedicação de V. Exª na condução da matéria. Digo, aqui, o que disse na Comissão. Embora eu não aceitasse participar da Comissão - fui convidado pelo meu Líder, inclusive para
ser Relator - em sinal de protesto por não terem instalado a CPI dos Corruptores, acompanhei todo o
processo.
O SR. GERALDO MELO - V. Exª tem esta culpa: a de não ter sido Relator.
O Sr. Pedro Simon - Acompanhei toda a Comissão, todos os seus trabalhos, e várias vezes procurei, sem aparecer, conversar com V. Exª.
O SR. GERALDO MELO - É verdade.
O Sr. Pedro Simon - Relatei-lhe minhas experiências de CPis anteriores, mostrando-lhe a importância dessa CPI. Várias vezes salientei e endeusei
o trabalho que foi feito. Inclusive, a reunião de anteontem foi nota 10: V. Exª, com a presença da direção do Banc-o Central, Procuradoria, Polícia Federal,
do Tribunal ·de Contas, preparando-se para o que
seria feito ncr dia seguinte. Assim também a re.união
que V. Ex•, com muita solidariedade e compreensão,
coordenou,- para que, no dia 18 de setembro, os Magistrados da Itália, da chamada "Operação Mãos
Limpas", estejam neste plenário, na presença de todas as autoridades. O trabalho estava sendo conduzido com. muita competência e corri muita seriedade.
O final de uma CPI é sempre tumultuado, não há
unanimidade. Tivemos uma em que o final foi quase
uma unanimidade, a CPI do lmpeachment do Presidente Collor. Mas a CPI do Orçamento foi diferente.
Cada uma daquelas votações - tira ou não tira o Senador tal, o Deputado tal - foi uma polémica, só que
se soube conduzir os trabalhos. Nesta, em primeiro
lugar, com todo respeito a nós todos - tenho o maior
carinho pelo meu Líder, o Senador Jader Barbalho,
que é da maior competência e da maior seriedade.
Como é que se pode votar, na CPI, um parecer, uma
P.rrata ou uma minuta sem antes proceder à sua lei-
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tura? Isso não pode acontecer. Se o documento estava nas mãos de S. Exª, o mesmo poderia dizer
que não o conhecia. Esse foi o primeiro erro. V. Exª
colocou em votação a separata.
O SR. GERALDO MELO .- A separata n° 1 ,
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- Foi colocada em votação
a separata, sem prejuízo dos votos em separado.
Um Senador votou favoravelmente ao relator; um
outro, com restrições ao parecer do relator; e um terceiro, votoU nós- termÕS do voto em separado que
-apresentei. o pnmeiro equivoCo foi esse. Perdoe-me
pela sinceridade.
O SR. GERALDO MELO - Senador Pedro Simon, esse equívoco não foi cometido por mim. Eu
riãõ poderia saber que o documento existia.
O Sr. Pedro Simon - Mas V. Exª estava conduzindo o processo. V. Ex• era o único que não tinha
que ler o documento, pois não votaria a separata.
Mas quem votou a separata tinha que lê-la.
O SR. GERALDO MELO - Senador Pedro Simon, quem votou a separata imaginava que estava
votando a separata apresentada com o relatório. V.
- Exª está se referindo à separata nº 3, que não foi
lida e não foi comunicada. Ninguém sabia sequer
que essa separata existia Ao ser votado o relatório,
deu-se como aprovada inclusive essa separata. O que
V. Exª· está dizendo é que essa separata, na verdade,
não foi aprovada, porque a mesma foi dada como
aprovada sem que tenha sido lida e comunicada à Comissão. Concordo oom V. Exª. Mas a conclusão a que
chego é diferente. A conclusão a que chego é que se
·está-oonsiderando-aprovado um documento de que
ninguém, na Comissão, sabia. Esse documento não foi
aprovado. É só isso. Concordo com V. Exª.
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador, gostaria
de prestar um esclarecimento sobre errata e separata. Só havia uma errata e uma separata. A separata
foi votada com o relatório.
O Sr. Pedro Simon - S. Exª está dizendo que
havia três.
O Sr. Vilson Kleinübing - Não, só havia uma
errata e uma separata; e a separata foi votada com o
relatório. Estou esclarecendo.
O SR. GERALDO MELO - Já que o Senador
Roberto Requião me chamou de mentiroso ontem,
eu gostaria de ser inuito preciso em relação a tudo o
que tem a ver com a verdade.
V. Exª se recorda de que o Senador Roberto
Requião entregclU_()_rE~Iatorio no dia em. que fez a
sua leitura, com a errata em que está escrito separata em cima. Recorda-se disso? Essa é a separata

JuLHO DE !997

ANAIS po §ENADO FEDEa.A,L

,. .._ _ . ""· ""'

.,

_..........,63_

que estou chamando de nº 1; a que S. E:>"" entregou
apresenta um relatório e a partir da votação da Ccjunto com o seu documento.
:nb:'• -,o esse relatório é transformado em parecer.
Senador Vilson Kleinübing, ern maténa de ParIsso o Regimento f'!l<l quando se trata de projetes e
lamento e de Congresso, sou tão inexperiente quanproposições normais. Na Comissão Parlamentar de
to V. Ex". Mas posso garantir-lhe uma coisa: depois de
Inquérito não é disso que o Regimento trata. O Regim~oto fala em relatório da Comissão.
entregue o relatório pelo relator, com todas as separaO SR. GERALDO MELO - Da Comissão.
tas que S. Ex" quisesse entregar e com todas as errao Sr. José Eduardo Outra - Da Comissão.
tas que S. Ex!! quisesse, V. Ex" sabe que, no dia 22,
que foi o dia da votação, na hora da votação é que S.
Penso que 0 Regimento faz essa diferença; ou seja,
Ex!! chegou com essa nova separata. S. Ex!! não podetrata de projetes, quando ele diz que há um relatório e
ria fazer isso, mesmo querendo, porque isso tinha que
a partir da votação passa a ser um parecer, porque,
concretamente, existem diferenças entre um projeto de
ser uma emenda do relator. O que S. Ex" trouxe foi
uma emenda. Mas corno S. Ex" não queria que Senalei em que apenas cabe ao relator instruir a matéria e
dor algum apresentasse emenda, S. Ex" deu a ela o
colocar a sua opinião. Mas, a partir da votação das
emendas, ele pode ter uma cara completamente difenome de separata. E como S. Ex" não queria que ninrente tanto da do relator quanto da do autor do projeto.
guém alterasse aquele documento - somente ele ·, S.
Ex" o chamou de separata e o entregou da forma mais
Cabe ao autor do projeto, se não concordar com a
cara que ele tomou, retirá-lo. Num caso de Comissão
discreta possível à Comissão. E V. EJ<i! sabe que esse
documento não foi lido; e V. Exª sabe que a Comissão
Parlamentar de Inquérito isso não é possível. Por
não tomou conhecimento dele.
exemplo: o autor do requerimento da Comissão ParlaMas vejam corno são curiosas as coisas: eu, no fi.
mentar de Inquérito não pode, se o relatório não tiver a
nal do dia de ontem, em relação às decisões que levacara que ele esperava, retirar o requerimento.
ram a fazer valer a posição do Senador Roberto Requião, tomei a iniciativa de dizer que vou levar à.Çomisc
O SR. GERALDO MELO - Mas isso não é persão de constituição, Justiça e Cidadania, exatamente --·-tinente ao que está sendo discutido.
para defender a posição do Senador Roberto Requião
O Sr. José Eduardo Outra - Eu vou chegar lá,
Senador
oontra a posição que defendi na Comissão durante toda
a sua história. Corno se verá daqui a pouco.
O SR. GERALDO MELO - Tenho uma pergun0 Sr. José Eduardo Outra - V. EJ<i! me permita a fazê-lo dentro do seu raciocínio para V. Exª me
te um aparte, Senador Geraldo Melo?
responder em seu aparte.
O SR. GERALDO MELO - Ouço o Senador
O relatório do relator, assinado por ele, é um doJosé Eduardo Outra.
cumento dele, ele é o autor. Mas a CPI tem que entreO Sr. Vilson Kleinübing - Senador Geraldo
gar, no final dos trabalhos, o relatório dela.· Qual é o
processo atravécs. _do qual um relatório se converte no
Melo, fiz apenas um esclarecimento antes, rnas depois gostaria de um aparte.
outro? Mediante que procedimentos um relatório assi0 SR. GERALDO MELO - Pois não, Senador
nado por unia única pessoa, que é o relatório dessa
Vilson Kleinübing.
pessoa, se transforma num relatório da Comissão?
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Geraldo
O Sr. José Eduardo Outra - É exatamente
o~.Qe qyÇlri<;i. chegar quando disse que, a meu ver,
Melo, inicialmente, quero tecer algumas considera·
não é por acaso que o Regimento é omisso em relações sobre a questão regimental. É lógico que qual·
quer proposição, qualquer assunto que seja objeto
çãoa essª_questáo quando trata de CPJ. O relatório
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, naturalde votação em uma comissão, ou no plenário, pode,
mente, tem que se basear nos fatos que são apuraem tese, ser emendada.
dos ao longo da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço o apoio
Na medida em que se escolhe um relator, parece
de V. Exª à tese que defendo desde o começo.
óbvio que. esse _J"_eJatóriq,_gy_e_é_.ore.latório da ComisO Sr. José Eduardo Outra - Vou chegar lá.
-são_.. mãi"ql.Je !_~l!e_ g_ríggrn_~eiJl)JJl:l rg!~Qr-ip de. um reAcredito que não é por acaso que o Regimento do
iiiif&;-femqueter Um mínimo den3COJ11:J~jmelltQpor
Senado omite, no que diz respeito ao re.latório de c6- __
parre _oo_[el~tQraa .,;om1ssá.o; S. EJ<i! tem que se remissões, a questão das ememdas que poderiam ser
conhecer naquele relatório da Comissão.
ou não apresentadas. Acredito que não é por acaso
também que, quando se trata de projetas de lei, proO SR. GERALDO MELO - Isso está havendo
posições normais, o Regimento fala que o relator
agora.
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O Sr. José Eduardo Outra - Se não, é o caso
de a Comissão destituir o relat~r e nomear outro.
O SR. GERALDO MELO - Posso fazer-lhe
uma outra pergunta?
O Sr. José Eduardo Outra - Quero chegar à
resposta da primeira. Entendo que o Regimento é
omisso em relação a essa questão, porque éle en
tende que cabe à Comissão deliberar sobre o assun
to. É a Comissão que tem de deliberar sobre os pro
cedimentos relativos ao trabalho dela. Quero chega
em um ponto - V. Exª até já assumiu uma parte de
erro, mas acho que merece ser registrado. V. Ex•
ao longo do encaminhamento do processo, estabele
ceu, sempre informava que haveria emendas e seri<
votado o relatório sem prejuízo das emendas. E que
em momento algum houve recurso para o Plenáric
da Comissão, para o Plenário do Senado, nem par<
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Essa foi a informação que V. Exª deu ...
O SR. GERALDO MELO - Nobre Senador
peço que apresse o aparte, porque preciso conclui
o meu pronunciamento.
O Sr. José Eduardo Outra - Vou procura
apressar-me. Na verdade, este assunto é o do dia e
com certeza, a Mesa será condescendente com re·
lação ao tempo. Qual é o problema nos defrontarrnol
agora, quando há um recurso ou consulta para a Co·
missão de Constituição, Justiça e Cidadania? Na medi·
da em que houve uma votação - que não quero entra
no mérito, ou seja, se estava certo ou enrado de acorde
com o Regimento - sobre o procedimento, pelo que lu
informado foi de 6 a 5, de que não haveria emendas. f.
meu ver, qual deveria ser o procedimento dos insatis·
feitos, até para não colocar, diante da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a opção que, pele
que estou vendo, vai estar colocada? A Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania terá que escolhei
entre uma pizza brotinho e uma família.
O SR. GERALDO MELO - V. Exª poderia sei
um pouco mais respeitoso com o trabalho tão gran·
de que foi feito.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Geraldc
Melo, não estou sendo desrespeitoso, pois chegare
à razão pela qual estou justificando isso. Se houves·
se um recurso a partir da votação com relação ac
procedimento, neste caso a Comissão de Constitui·
ção, Justiça e Cidadania teria que analisar simples·
mente à luz de se pode ou não emendar.
O SR. GERALDO MELO · Senador José
Eduardo Outra, se V. Ex• me der oportunidade, dis·
cutirei a questão desse recurso.
O Sr. José Eduardo Outra -Já vou concluir.
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O SR. GERALDO MELO - V. Exª está querendo discutir o que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania fará.
O Sr. José Eduardo Outra- V. Exª foi muito
paciente com outros aparteantes, peço a mesma paciência comigo.
õ sR:GERALDÕ_M.ELO : Hoje, como sempre,
tam_bEim com Y~-~, ___ _
O Sr. José Eduardo Outra- Se houvesse um
recurso em relação a esse fato regimental, a Comissão deliberaria sobre isso apenas. Por que fiz questão
de fazer essa comparação entre brotinho e pizza família? Porque ouvimos até agora apenas referências
àquilo que constava da famosa separata ou enrata
apresentada pelo Senador Roberto Requião - referência sempre de que o Senador Roberto Requião tinha
amenizado o seu parecer. Não ouvi ainda - e eu não
-faço parte da Comissão - e não li referência alguma
aos votos em separado que foram aprovados.
O SR. GERALDO MELO - Talvez não vá ter
tempo; mas eu iria fazer.
O Sr. José Eduardo Outra -O Senador Esperidião Amin fez uma pergunta que não foi respondida:
em que momento foi lido os votos em separados?
O SR. GERALDO MELO - Foi respondida, Senador José Eduardo Outra.
O Sr. Jose. Eduardo Outra - Não foi, Senador
Geraldo Melo. Para concluir, -até porque penso que,
desse frege todo, quem se sairá mal será a imagem
do Senado, chego à seguinte conclusão: V. Ex•, em
uma parte do seu pronunciamento, diz que a separata
âõ Sénaâor Roberto Requião não foi votada porque
não foi lida em momento algum. Pelo que estou informado, também, os-votos em" separados não foram lidos em momento algum. Então, chego à conclusão de
que até o momento só foi votada uma coisa: o relatório
inicial do Senador Roberto Requião e, a partir daí, até
para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tenha que se deparar com a opção que fiz anteriormente, poderíamos partir desse fato.
O SR. GERALDO MELO - Senador ...
O Sr. José Eduardo Outra - Já concluirei. Se
a errata não vale porque não foi votada ou porque as
pessoas não tinha111 conhegimentq, Sl3 _os votos 13m
sepi;lrado ÚÍ:mbém não valem, porque não foram lidos, então vamos discutir, dentro da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a preliminar, considerando que só temos votado até agora o relatório
preliminar; vamo§ disJ;utir na Comissão se pode ou _
não e, a partir da(chegaremos à -conclusão se. abalará a imagem do Senado ...
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O SR. GERALDO MELO - Já entendi o ponto
de vista de V. Exª..
O Sr. José Eduardo Outra ...porque, senão,
Senador Geraldo Melo, independente de quem tinha
ou não razão, se houve ou não ...
O SR. GERALDO MELO - Não diga isso
olhando para mim, pois não sou culpado dos danos
que esse comportamento gracioso está fazendo à
imagem do Senado.
O Sr. José Eduardo Outra - V. Exª está dando
uma demonstração de intolerância ....
O Sr. Romeu Tuma - Senador Geraldo Melo,
permite-me um segundo aparte?
O Sr. José Eduardo Outra ... e é lógico que
eu olhe para V. Exª, pois eu o estou aparteando!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nobre Senadcr Geraldo Melo, a Presidência pede licença para esclarecer que, embora V. Exª tenha falado
antes da Ordem do Dia, lhe foi assegurado o tempo
de 50 minutos que já se esgotou.
Portanto, peço a V. Elc- que conclua seu-pronunciamento.
O SR. GERALDO MELO - Se o Senador José
Eduardo Outra me devolver a palavra, encerrarei, Sr.
Presidente.
O Sr. José Eduardo Outra - Deixe-me dar
uma palavra final. Primeiro para registrar que estou
olhando V. Exª porque o estou aparteando. O meu
olhar não significa insinuação alguma. A não ser que
-:-::tro Senador aqui aparteie olhando para outro lado.
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Senador.
O Sr. José Eduardo Outra - Quero registrar,
de qualquer forma, que para resgatar a imagem do
Senado terá que ser no sentido de existir um relatório, não interessa redigido como, mas que se baseie
única e exclusivamente nos fatos apurados.
O SR. GERALDO MELO- V. Exª já disse isso,
Senador.
Com relação à sua sugestão de que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania considere
aprovado apenas o relatório inicial do Senador Roberto Requião, queria fazer com que V. Exª ponderasse o risco que poderá estar correndo.
Como o relatório do Senador Roberto Requião
tem 700 páginas e dele foram lidas apenas 50 páginas, foi requerida e aprovada à Comissão a dispensa de leitura do resto. Como tinha poderes para dispensar sobre o relatório, teria em relação aos votos
em separado. Os procedimentos foram iguais. Pode
ser que V. Exª queira dizer que nem o relatório do
Senador Roberto Requião está aprovado.

o
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O Sr. José Eduardo Outra - Eu disse que ...
O 3R. GERALDO MELO - Desculpe-me, Se ..
nadar, mas V. Exª há de compreender.
O Sr. José Eduardo Outra- Então, não venha
colocar palavras na minha boca. .
O SR. GERALDO MELO - Como orador, tenho que encerrar o discurso, preeisava apenas ...
O Sr. Romeu Tuma - Nobre Senador, V. Exª

·me concede um aparte? - ·-

O SR. GERALDO MELO - Preciso concluir o
que vim dizer. Se após concluir, a Presidência permitir, ouvirei V. Exª. Vou concluir primeiro.
·-- crsr. Vilson Kreinübing:..Eu-tiriha-soiiC:itads>
um aparte ao Senador-Geraldo Mel().
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, na
reunião realizada ontem, a que compareceram, além
do Presidente, 8 Senadores de uma Comissão de
13, o que se fez foi a leitura, discussão e votação
dQs _vojos em ~E!_parado. _T_()dos_eiE!_li__fora_fl"l_ ?-J>rovados po-r 8 votos a (f e, a-miffi, como- PresídEmte, o
que coube foi cumprir. Mas, apesar disso, desejo
· -que-o Seriaâc>saioa-que-âefendi, como longamente
defendi aqui, a necessidade de se fazer alterações
no relatório. Esse ponto de vista foi derrotado na
reunião da tarde do dia 22. Entendi, quando isso
ocorreu, que deveria deixar, naquele momento, a
Presidência da reunião da CPI, e o fiz para significar
a minha discordância com a decisão que acabava de
ser tomada. Mas, ontem, quando foi proposto que a
Comissão modificasse a decisão do dia anterior,
para que os votos em separado novamente fossem
:-c:onsiderados emendas ao relatório e modificassem
o texto do relatório, chamei a atenção do Plenário da
Comissão para o fato de que isso era matéria vencida, já discutida e decidida na reunião anterior. Pouco
importa se á -minha opinião era de que esse fosse
um erro da Comissão, mas o meu dever, se fosse
um erro que a Comissão cometeu, era garantir que
ele fosse cumprido,_e eu não desejava submeter
aquela matéria, por se tratar de matéria vencida.
A"-Cómissão, apesar disso, pelo voto, decidiu que
a matéria deveria ser submetida. Eu presidi a Comissão. Não comprei a Comissão, não sou dono dela.
Não é minha, particular. Os outros Senadores disseram que a matéria era para ser submetida novamente.
Foi submetida. A Comissão aprovou, por 8 votos, que
os votos em separado seriam tratados como emendas.
Respondi o seguinte, Senador José Eduardo
Outra: vou cumprir a decisão de V. Exªs, mas usarei
do meu direito de recorrer para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, pedindo à mesma
que co-nsidere que se está tratando de matéria ven-
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cida, para que o relatório do Senador Roberto Requião
seja mantido conforme foi aprovado na véspera.
Na minha opinião, depois de tudo que ocorreu, incluído tudo quanto ele tenha imaginado que estava sendo aprovado, como o relatório, que o foi aprovado na
véspera, sendo mantido dessa forma, que os votos em
separado aprovados s-ejam anexados ao relatório, como
decidira a Comissão na véspera. Esse é o recurso que,
contra a minha convicção pessoal, estou fazendo, porque penso que é o meu âeverCOI'IiO Presidente.
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Geraldo
Melo, permite-me um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Se a Presidência
permitir, eu ouvirei com prazer os apartes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Eu permtto, pedindo que sejam sucintos os apartes é que-; logo
em seguida, V. Exª conclua o seu pronunciamento.
O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Geraldo
Melo e Srs. Senadores, vou fazer aqui algumas observações que não têm nada a ver com críticas ou
com observações sobre o que o Senador Geraldo
Melo colocou até agora. Mas a reunião de terça-feira,
concordem alguns Senadores ou não, teve alguns
pontos que são característicos dessa reunião. Ponto nº
1: o relatório foi votado na reunião de terça-feira e foi
aprovado por unanimidade com a separata.
O SR. GERALDO MELO - Perfeitamente!
O Sr. Vilson Kleinübing - O relatório nem foi
lido na reunião anterior, a de terça-feira -foram lidas
apenas 50 páginas -, porque o relatório ficou uma
semana à disposição de todos os Srs. Senadores
para que fizessem a leitura. A separata teve uma ori·
gem na errata e em documentos que chegaram na
última hora à CP I.
O SR. GERALDO MELO - Uma reunião com 6
Senadores realizada à tarde.
O Sr. Vilson Kleinübing - Inclusive, com o fato
de que veio um relatório do Banco Central. Mas
como o relatório não estava aprovado, o relator poderia modificá-lo, no meu entendimento, até antes
da votação. E foi o que S. Exª fez. Essa separata foi
aceita por todos, e com elogios ao relator. Antes da
votação, todos elogiaram o relator. Veio a votação e,
por unanimidade, foi aprovado o relatório do relator.
Depois, concorde-se ou não, com mérito ou sem merito, foi colocado em votação, até por uma liberalida:
de do Presidente Geraldo Melo, que entendia que a
orientação do processo tinha que ser da Presidência
- vamos deixar isso registrado. E recorreu ao Plenário para saber se os votos em separado seriam modificativos ou anexados, porque havia unia oi:Jser-liição do relator no sentido de que ele não queria que
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o seu relatório fosse modificado. Mais uma vez, por
- - maioria de 6 a 5, a Comissão decidiu que os votos
não modificariam o relatório e seriam anexados. E,
depois, a reunião foi encerrada. Essa foi a reunião
que eu assisti, que eu participei. Só se houve outra
reunião! Nessa reunião, tivemos a aprovação do relatório, a rejeição dos votos em separado e a conclusão da CPI. No dia seguinte, aqui cheguei e havia
um requerimento nos convocando para uma reunião
na quarta-feira, no dia de ontem, e não falava que
iriam ser revistos ou votados os votos em separado.
Faltou um procedimento, que era o encaminhamento
do relatório. Para isso a reunião de ontem foi convo·
cada. Havia um documento, assinado por todos, que
era pura e simplesmente para decidir sobre o proce·
dimento do encaminhamento. Inclusive eu assinei,
só não compareci, em solidariedade ao relator, de
quem sou relator-adjunto. Já discordei de S. Exª
muitas vezes, mas como S. EX' é o relator principal,
fiquei até o final. Por último, quero fazer uma observação pessoal, como talvez o causador dessa CPI.
No meu Estado desapareceram R$120 milhões e
nesta Casa votamos uma mentira. Votamos cinco resoluções em que Governadores e Prefeitos mentiram
para nós, mentiram para o Senado. Espero, por isso
vou hoje ao Ministério Público, que quanto a isso fiquemos indignados e não com pequenas seqf•'lias ou pequenas diferenças que existem no Regimento. Em
Santa Catarina houve uma votação no relatório da CPI
da Assembléia de Santa Catarina O relatório foi rejei_!ado_e ur11 ngv9_relatgrjpi d~~gnac:IQ, (;l_ym_ novo IE!Iªtório foi substituído. Não foi feita emenda alguma. Foi
rejeitado o relatório e leito um novo. O recurso vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É uma
pena que esta Casa esteja com poucos Senadores. O
que está em jogo não é o Regimento Interno desta
Casa, mas se o povo catarinense e de outros Estados
vão ter o direito de punir quem malversou os recursos
públicos, recuperando tais recursos.
O SR. GERALDO MELO - Agradeço o aparte
-oe V. Exª e ouço o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma - Senador Geraldo Melo,
não vou entrar no mérito da discussão, porque penso que estão sendo profundamente esclarecidos al-çunsaêfãlhesreuniões: Mas, solidarizome
v~-E?- pela lisuracomque conduziiúodas
es5as reuriíõeS- emque passoupresidir
CPI.
Acredito que, nessas discussões de mérito, as ofensas pessoais só podem trazer uma angústia muito
gran~e àqueles queparticiparanlda Comissão, portcidos~são
que trat>an1aram eTnvesti9a-~
ram, procurando aperfeiçoar os trabalhos da CPI.
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Apenas auero mostrar a lisura e a dignidade com
que V. EX" conduziu os tra:.:.al: :·JS, j[!Çiu!;ive_l~vi!ndg
um recurso ao Plenário, quando poderia ter decidido
de ofício, em razão de ser uma prerrogativa do Presidente. Pedi este aparte para que a população saiba que não tem que se preOcupar com o resultado
da CPI, porque o relatório é uma peça informativa,
que leva à autoridade competente o conhecimento
das investigações que foram efetuadas durante as
diligências autorizadas -pelõ senador Bernardo Cabral e, posteriormente, por V. Exª, inclusive participei
de várias. Esses documentos fazem parte do corpo
do relatório que os encaminhará. O texto tem uma
relativa importância, fora a importância política. No
aspecto jurídico penal, ele tem que seguir e relatar
as diligências e os documentos que estão apensados ao relatório. Os temnos nele empregados podem
ter, realmente, conseqüências ou prejuízos políticos.
É isso que, provavelmente, alguns membros da Comissão querem consertar. E V. Exª é o guardião,
como Presidente da Comissão, para que os documentos arrolados nessas investigações sigam o seu
destino, que é o Ministério Público, a Polícia e a Receita Federal. Já sabemos, Senador Geraldo Melo,
que a reunião que V. Exª presidiu, com a presença
dos dirigentes de órgão_s convlclliQQ_s - e isso se deve
ao prestígio de V. Exi' o comparecimento dessas pessoas que dirigem os órgãos que vão continuar essas
investigações. Várias providências devem ser tomadas
e com resultados imediatos, que satisfazem a sociedade brasileira. Não haverá prejuízo das investigações,
nem do encaminhamen_to aQPoder Judiciári~ daquilo que for considerado crime. Portanto, acredito que
se pudéssemos levar avante, com todo o respeito
aos membros da CPI, o resultado seria grandiosamente positivo para este Congresso, porque tenho
conhecimento de que V. Exi' sabe - e já me disse
isso - que todos os documentos serão encaminhados aos órgãos competentes. Caberá a eles fazer a
análise disso, porque a CPI realmente· não pode enquadrar e nem condenar ninguém; ela presta informações, e caberá ao Poder Judiciário apurar.
O Sr. Casildo Maldaner • Senador Geraldo Melo,
sou o último a pedir um aparte a V. Exª. Serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nobre Senador Geraldo Melo, devido à importância do
assunto, a Mesa já foi bastante condescendente
com V. Exi'. Solicito ao eminente Senador Casildo
Maldaner que seja breve, sucinto, e que V. Ex'! encerre o seu discurso logo em seguida.
O Sr. Casildo Maldaner - Não poderia, Senador Geraldo Melo, deixar transcorrer este momento
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sem r.umprimentá-lo, pela imparcialidade de V. Exi',

fJ"• ~ eslorço, e acredito até que tenha passado algumas horas indormidas, para que, no desencargo de
_§uª_çom;ci&ncip., pudesse levar a termo esses ates e
a condução dos trabalhos. Também gostaria de frisar que, em uma CPI,_ tem que haver o consenso de
todos os seus representantes na condução do processo. Há pouco, foi dito aqui neste plenário que, em
Santa Catarina, em ur:rta C_Pl,or~latório foi rejeitado
e apresentado um substitutivo. Vejam como é o princípio democrático. Lá, aconteceram as alterações citadas há pouco pelo Senador Vilson Kleinübing; aqui
não poderia haver. Por que não? O princípio democrático deve prevalecer. Não se pode prejulgar. O
Senador Romeu Tuma disse muito bem que temos o
compromisso de levantar os fatos que, após o encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania desta Casa, serão levados às autoridades
competentes que terão o seu papel a desempenhar.
Mas não podemos _açeitar prejulga_fTientos, como
quer o meu colega que afirma que -a Secretaria foi
roubada em 120 milhões. Ele não é juiz para dizer
isso. Não se pode aceitar essa afirmação. Por essa
razão, temos que elaborar o relatório, que tem por
objetivo levantar os fatos. Concluo, eminente Senador, cumprimentando V. Exª pela imparcialidade na
condução desses trabalhos.
O SR. Ç!;fiALOQ ME;I...9 - Sr. Presi(jente, encerro minhas palavras, deixando com V. Exi' a seguinte informação. Talvez tudo isso seja uma tempestade em um copo dágua. O relatório do Senador
Roberto Requião conclui com uma série de recomendações, determinações e sugestões, que foram
mantidas sem qualquer alteração. Nenhuma vírgula
das recomendações e conclusões do Senador Roberto Requião foi alterada.
. Muito obrigado, Sr. Presidente.
- O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra, como Líder, ao eminente Senador
Esperidião Amin. V. Exi' dispõe de 20 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, feitas todas
essas exposições e apresentadas as contraditas, o
Senado Federal tem diante de si, dentro desta Casa não está em terreno alheio-, um problema muito sério,
uma dificuldade imensa, que, se não for solucionada sob
a égide da honestidade, do respeito aos fatos e do mínimo çie respeito à opinião pública, nos manchará a todos,
como cidadãos, como representantes da sociedade e
como instituição. Não há como dissociar a perplexidade
com que a opinião pública assistiu aos dois úftimos dias
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de sessão da CPI - e os mais bem informados já não
estão mais só com perplexidade, estão com sentimento de indignação de cada um de nós.
Essa perplexidade de muitos e a indignação de
um número crescente de cidadãos nos atingem a to
dos. Durante sete longos meses, a CPI dos Título~
Públicos, com uma inédita cobertura da mídia, com <
TV Senado transmitindo ao vivo depoimentos que
são, desde já, históricos - já fizeram história, queira·
mos ou não! -, tomou a atenção da sociedade brasilei·
ra, prestou serviços inestimáveis ao Brasil, desvendou
até para as autoridades responsáveis pela área - Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal -, coisas
maquinações, instrumentos de sonegação, de corrupção, que nem essas autoridades conheciam - ou
se conheciam, nunca tomaram público.
De sorte que o ocorrido na noite de ontem e de
anteontem, respectivamente dias 22 e 23 de julho,
nas sessões derradeiras da CPI, constitui uma decepção profunda para a sociedade brasileira. Tratase de uma mácula sobre o Senado Federal. E quanto mais explicarmos o que aconteceu, pela fragilidade das explicações, pior será a situação do Senado.

O propósito com o qual assomei à tribuna, Sr.
Presidente, primeiro, pedindo c:inco-minutos para
uma comunicação ir:::diável e, depois, valendo-me
da condição de Líder e Presidente de um partido político, agora também está enriquecido pelo que cha·
mo convicção. Tenho a convicção de que; alem âe
prestar alguns esclarecimentos sobre fatos registrados nesta manhã, tenho a obrigação de formular um
apelo - e eu ia formular o apelo ao Presidente em
exercício, Carlos Patrocínio, mas, se tenho a feliz
circunstância de ver agora assumir
PresídenC:ía
dos trabalhos o Presidente da Casa, Senador An!Qnio Carlos Magalhães - à razão, não à razão do Presidente, mas à nossa razão, à razão de-umaCasa
que tem que ter a marca da sensatez. O que aconteceu nos dias 22 e 23 de julho não tem a marca da
sensatez. Número 1: tínhamos um calendário a cumprir. No dia 10, houve o anúncio; no dia 16, a leitura
do relatório do Relator Roberto Requião. Já estava
marcada para o dia 17 uma reunião para sei discutir
a forma como esse relatório seria trabalhado, emendado, alterado. Na reunião do dia 22, pela manhã, o
Senador Geraldo Melo relatou aqui os fatos. Houve
a anuência de todos. Concordo com isto, defendo
isto que vou aqui anUneiar.·e ·possTvel;-sim;em todo
trabalho parlamentar apresentar requerimento de
destaque, emenda e voto em separado. E o voto em
separado pode ser, inclusive, do todo que está sendo objeto de deliberação. Esse é o meu convenci-

a

menta. Um dia, se eu for relatQrde alguma matéria
importante nesta· Casa, valerá para mim também,
mas, como_ int(3ggnt~ qe um Plenário, tenho que ter
o direito e o dever de apresentar propostas que alte·rem·partesde um todo, que tem que ser aprovado
pela comissão a qual integro. Isso foi decidido no dia
22 pela manhã, lamentavelmente, quando já se tinha
votado o relatório sem prejuízo de destaques, emendas e votos em separado. Todo mundo votou assim
e é por isso que foi aprovado fJOr unanifT1idade.
Foi incluída a separata. A separata tem 29 páginas, mas a metade dela não afeta o texto; é apenas
urna_alte!~Q.d.Q projeto de resolução, ou seja, é a parte de recomenctaçãQque fazia parte do relatório. São 14
páginas de aKerações pontuais, apresentadas pelo Relator e aprovadas pelo Plenário da Comissão, com ressalva para destaques, emendas e votos em separado.
.Se lemos ou não o documento, esse é um problema nosso. Eu jamais poderia dizer que o aprovei
sem ler. Isso não é urna defesa; pelo contrário, essa é
uma acusação contra mim. Aprovei o relatório com a
separata e apresentei, antes de a separata chegar ao
meu conhecimento e ao conhecimento do Plenário da
Comissão, três emendas. LqgQ,_sou a favor <ie_eroendas. Fundamentei as minhas emendas e queria defendê-las em público. Quando isso iria acontecer? No dia
seguinte, no· dia 23: Por isso, ausentei-me do final da
reunião do dia 22. J~()Jqu_?_não_~!ava previsto que iria
haver votação. O Senador Geraldo Melo, consultado
pessoalmente por mim, de boa-fé, disse que não haveria votação naquele dia. Por isso, r.ão participei da famosa votação dos seis votos contra cinco. Se lá estivesse, votaria a fav_or_gg meu_dir~itq__ele_ MJresentar
emendas, pois eu as tinha apresentado.
Nos dias 22 e 23, não tivemos a humildade de
respeitar os fatos e a opinião pública, para merecermos algum respeito da mesma. A reunião do dia 22
foi um desastre; sabemos o porquê, e não sei se
vale a pena procurarmos os culpados. A reunião do
dia 23 foi um desastre ainda maior, porque mais refletido do que aquele que o antecedeu. Todos nós tiovemos um prazo de 24 horas para pensar em como
evitar um desastre, mas fizemos outro, maior, posto
que menos improvisado, adrede preparado.
Foram aqui suscitadas questões sobre cujo mérito
não tenho o direito de falar. Apenas urna,_gue foi insistentemente colocada pelo Líder_ do _PMDB, Senador Jader
Barbalho, i11quinava o Senador Roberto Requião de ter,
nessa separata, incluído uma questão relacionada ao
Banco do Estado de Santa Catarina, como se S. Exª tivesse inventado alguma coisa. Foi a sensação que tive.
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Gostaria apenas de esclarecer, passando a fazer parte integrante do meu pronunciamento, que o
Banco Central encaminhou, e encaminhou ao Presidente da CPI, Senador Bernardo Cabral, no dia 26 de junho
- há quase um mês -, um relatório que mostra que o
Presidente do Banco do Estado de Santa Catarina comunicou à Secretaria de Fazenda daquele Estado, no
dia 29 de outubro de 1996, que tinham sido feitas as
vendas - o que não é verdade -dos titules de Santa Catarina para justifiCar o pagamento da taxa de sucesso,
cujo pagamento pedia a autorização do então Secretário
da Fazenda, Sr. Oscar Falk. Está demonstrado no relatório do Banco Central que a informação não é verdadeira, que as letras não estavam vendidas, que havia venda fictfcia e que houve prejuízo para o Estado. Está
aqui. Quer dizer, independente de se tirar ou não do relatório do Senador Roberto Requião, ou da CPI, este documento já é de conhecimento do Ministério Público.
Caberá à diretoria do BESC, e isso vale para todos os
·outros casos, defender-se, justificar-se. Pode ser que
haja explicação. Não é uma condenação. Isso aqui é
uma informação circunstanciada que o Banco Central
prestou, como muitas outras foram prestadas e anexadas ao relatório, que tem mais de 750 páginas.
Ora, se existem fatos, se o Senado inovou, colocando on line, como se diz, em tempo real, essas informações disponíveis para Ministério Público, Banco
Central, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de
Contas da União, de que adianta o mesmo Senado, que
assumiu uma postura de respeito à verdade, escamoteá-la por meio de um golpe desastrado no dia 22 e um
golpe mais desastrado ainda no dia 23? De que adianta
isso? Só haverá um resultado nessa manobra: prejuízo
para a imagem desta Casa, dos seus integrantes. Se
fosse para tomar uma decisão, Senador Rarnez Tebet,
ao arrepio dos fatos, essa CPI deveria ter-se desenvolvido em reuniões secretas, sem gravação, sem registras.
Aí, sim, seria possível escamotear os fatos.
O Sr. Ramez Tebet- V. Ex! me permite um
aparte, Senador Esperidião Amin?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex!, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Esperidião
Amin, não faço parte da CPI. Assisti en passant a
algumas reuniões. Acompanho, converso com os
nossos colegas, Senadores, e é evidente que se trata de um assunto que diz respeito à Nação, à nossa
Casa, numa contribuição que_entendo, como V. Ex!
e todos entendem e querem, que o Senado está
dando essa grande contribuição para a Nação brasileira; está desnudando realmente esse mecanismo,
diria, mafioso do sistema financeiro brasileiro, não

há dúvida ~~~hu~. P~;rn,--a~ c1;~~ss~; - chego c
no instante em que parece que V. E~ conduz o seu
raciocínio neste sentido - que estamos tendo aqui,
sem dúvida nenhuma, têm um conteúdo politico. Evidente que devemos levar em conta o fato político,
mas a sociedade tem que ficar consciente de que a
CPI teve por objetivo investigações, que estão consubstanciadas em um relatório. Todos concordam
com isso. Mas também temos que saber que o destino das suas conclusões é o Ministério Público ou outros órgãos públicos. E para lá não vai só o relatório
- é isso que quero dizer -, mas todos os depoimentos, todos os documentos que, por sinal, foram presenciados por representantes do Ministério Público,
do Banco Central, da Policia Federal, da Receita Federal. Logo, penso que estamos fazendo aqui quase
que um cavalo de batalha quanto a um aspecto, vejam
bem, porque isso não deu em pizza coisa nenhuma. O
Senado e a CPI cumpriram o seu dever. Toda a matéria vai ser analisada pelos órgãos competentes, cada
um dentro da sua esfera de competência, independentemente da opinião, porque a opinião da CPI do
Senado, ou de algum de seus integrantes não têm o
condão, não obriga o representante do Ministério Público ao apreciar os fatos, quando eles são da esfera penal; como não obriga as Assembléias Legislativas dos
Estados quando tiverem que analisar os possíveis pedidos de impeachrnent de Governadores ou de Prefeitos. Agradeço a V. Ex! por ter me permitido ingressar no seu pronunciamento e acho que é da nossa
obrigação explicar para a Nação brasileira que cumprimos nosso dever e que o que está havendo aqui é
discussão a respeito de aspectos de relatório. Esse
é o meu entendimento. O que consta do relatório é,
ou deve ser, do conhecimento de todas as autoridades competentes.
5

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -A contribuição de
V. Exª não poderia ser considerada por mim como
dispensável. Ela é muito útil e vem ao encontro do
que eu digo. Apenas divi!jo em uma coisa: se o relatório não era importante, não deveria existir, porque o
que produzimos foi da forma mais desastrosa possível.
O que a sociedade brasileira tomou conhecimento é que no dia 22 houve uma briga e não se
chegou a uma solução satisfatória e que, no dia 23,
apenas sete Senadores votaram emendas que não
foram !idas. Esse é o relatório que foi aprovado.
A opinião pública nunca vai parar de pedir explicação, não há explicação
dar sobre uma coisa
que não se explica pelo vídeo e pela televisão. Estamos devendo à socie. 'ade nãc .<plicações, estamos
devendo à sociedade...
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Permita-me interrompê-lo para prorrogar a sessão
por 40 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigado,
Sr. Presidente, e já vou encerrar em seguida. Vou
apresentar uma proposta concreta: se alguém acha
que é satisfatório o estado em que está o Senado,
está contestando até o Presidente em exercício da
Comissão, Senador Geraldo Melo. Quando S. E~
recorreu à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deu um·recaâo atados os que participaram
dos votos de ontem: não está satisfeito com o que
aconteceu. O maior recado é esse.
Se, quem presidiu a sessão - e não vou aqui
entrar no mérito, estou fazendo apenas um relato não concluiu e recorreu à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para apreciar o que foneito é
porque não está satisfeito com o que aconteceu.
Isso é claro como água e é indesmentível.
Estamos diante da circunstância de termos que
explicar por que o relatório do Senador Roberto Requião não pôde ser debatido em público. Era isso
que eu queria. E, como .-nembro da CPI, procurei se1
aplicado, nunca invoquei o dom de ser imparcial, porque ninguém é imparcial em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, todo mundo tem partido político.
O que nos torna úteis é a vigilância de um sobre o outro, é a sociedade acompanhando o que estamos fazendo, é a opinião pública que, pelo voto,
nos faz dela, cada um de nós, seu verdadeiro servidor, quase escravo, escravo de cada voto.
Portanto, a sugestão que tenho a fazer aqui
parte não do sentimento de que quero fazer um julgamento - não quero fazer julgamento algum -, mas
porque estou triste com o que aconteceU. Não éra
isso que eu esperava e vou recolher, inclusive, uma
frase do Senador José Serra: se nós tivéssemos que
imaginar um final ruim para a CPI, há um mês, não
teríamos conseguido um tão ruim.
Por essa razão, penso que cabe duas alternativas, que podem ser acolhidas ou não, mas elas brotarr
do meu sentimento de dever para com a sociedade e
para com o Senado, que eu integro e procuro honrar.
Primeiro, a Comissão de Constituição Justiça€
Cidadania receberá este relatório do relatório para
examinar. Se receberá o relatório para examinar é
porque o trabalho da CPI não terminou ainda. O relatório não veio para o plenário do Senado. Então, a minha
sugestão é que - se houver consenso, é claro; essa
parte sobre a qual falarei só poderá prosperar se houver consenso - consideremos possível prorrogar os tra-

JULHO DE 1997

balhos da CPI por um prazo máximo de quinze dias,
para que o relatório seja discutido à luz dos fatos.
-Acho que voto em separado~emenda, proposição,
debate com o Relator, que agora nos honra com a sua
presença, isso faz parte do Parlamento. Parlamento, na
minha opinião, é a Casa onde mais se deve exercitar o
díálogo e o grande dever ético do Parlamento é que
esse díálogo seja aberto, que possa ser feito de público,
ainda mais agora que ternos meios de comunicação eficientíssimos, com a possibilidade de acompanhamento
por parte da imprenSa. e da sociedade.
Essa é a segunda parte da sugestão. Deixo-a
· depositáâa comó ·apenas üm lrufo,- que peço sefa
admitido como sincero, fruto da sinceridade, não
acho que seja um golpe ou que eu esteja enganando
alguém, não creio que eu esteja armando um ardil
nem para "a", nem para "b".
O Sr. Roberto Requião - Permite-me um aparte;- SenaâOrr
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em seguida, Senador, permita-me apenas consolidar esta idéia.
Prorroga-se por 15 dias e vamos nos
nós, ao Senado Federal, por meio da C PI, um prazo
para saber se somos capazes de fazer - como eu
acredito - algo melhor do que o que foi feito no dia
22 e 23 de julho. Duvido que consigamos fazer igual.
Pior é impossível! Confio que, serenados os ânimos,
estamos terminando o período de convocação extraordinária, teremos alguma luz até dos eleitores,
por meio das perguntas, das indagações, das inquietações, que a sociedade nos fará nesses poucos
dias, para procurar uma solução melhor, porque certamente não repetiremos as dos dias 22 e 23.
Ouço o Senador Roberto Requião, se o Presidente concordar e, logo em seguida, darei por concluído o meu pronunciamento.
O Sr. Roberto Requião - Senador Amin, aprecio sobremaneira a idéia que V. Exª apresenta ao
plenário. Pessoalmente gostaria de voltar a discutir o
conceito de empresa nacional, a quebra do monopólio das telecomunicações, a quebra do monopólio do
petróleo, mas, desgraçadamente, para mim e para a
proposta que V. ~coloca neste momento, essas
questões são _gtJ_estõe!;_Vencida§,_f()rªrl'l_ dec_icl_idas
Comissoes.- Por outro lado, a.Proveito este aparte, que V. E~ gentilmente me concede, para dizer
que jamais pretendf que o meu relatório fosse a expressão ré)strita_da_verdade._Mas_ o f'!egimento Inter-no do-senado tem maneiras muito claras de tratar os
relatórios e a forma com que podem ser modificados. São dois capítulos diferentes: um trata das proposições e das mensagens; o outro, dos pareceres e

dar, -a
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dos relatórios. Os relatórios podem, sim, ser substituídos, se a Comissão com eles não concordar, E
para isso existe uma maneira: articula~se um vote
contrário, se o voto contrário for vencedor, nomeia
se outro Relator para fazer outro relatório na formé
articulada pelo voto. Não sendo assim, existem ou·
Iras possibilidades: de votar a favor do relatório_glo·
balmente e, em separado, estabelecer as restriçõe~
que se possa fazer ao relatório do Relator. Um vote
em separado é um voto em separado. Se o relatóric
foi votado, a matéria é vencida e o voto em separadc
pode, então, consignar a concordância com a estru·
tura básica do relatório e a discordância com parte~
do raciocínio que o relatório expendeu. E essa dis·
cordància, esse voto em separado pode ser de urr
Senador, de dois Senadores, de todos os Senado·
res, e acompanha o relatório como parte integrante
do seu te>:to, sem violentá-lo. O voto em separadc
não é votado, ele é apoiado. Agora, emenda em re·
latório, que é uma peça que tem começo, meio e fim,
segundo as regras de Aristóteles, que se encadeia
com base nas provas e nas articulações obtidas, é
rigorosamente impossível, não foi contemplada pelo
Regimento Interno do Senado, porque não é lógica.
Mas é evidente que ele podia ser contestado num
primeiro momento e substituído por inteiro, jamais
emendado. Os votos em separado são manifestaçõ·
es pessoais dos Senadores, quê têm todo o direito
de expressá-los. Vamos supor ainda que os Sen~
dores não tivessem tido tempo de ler a separata que
eu propus, para a qual chamei a atenção e para a
qual chamou a atenção o Presidente da Comissão
naquele momento, Senador G_eraldo Melo. Poderíamos supor então não a interpretaÇão -pervertidade
que se poderiam fazer emendas múltiplas, mas a interpretação correta de que não era do conhecimento
do Plenário o teor da separata e, portanto, valia o relatório na sua integralidade, e não as modificações
traduzidas em separata, que fiz com o consenso
Senadores da Comissão. O resto é o que as pessoas nas ruas, nos botequins, nos barbeiros estão
chamando de "grande pizza da CPI dos Precatários·. Em nada ajuda o Senado da República essa
tentativa de, por emendas, desvirtuar os fatos; em
nada ajuda essa tentativa, em uma reunião postiça,
de sobrepor votações absurdas à matéria vencida,
excluindo as pessoas que são denunciadas através
da descrição do seu comportamento, suportado em
documentos, em provas documentais, em testemunhos obtidos nas reuniões da CP! e nas audiências
feitas, por determinação da CP!, na Polícia Federal.
De resto, Senador, isso só fica mal para nós, Sena-
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dores. Atinge a mim, que sou Senador também. E
:.!'''"'- i!usão imaóiiiai -<::lúe o coriceilo de mamietada.
quando absorvido pela opinião pública, vai excluifo
_SE)na_d_orf!equião, o Senador Klemübmg ou qualquer
outro Senador, porque a avaliação é feita em bloeo;
de forma irrefletida. Mas não prejudica, por paradoxal que pareça, a efeirvidade dos tratialhos da CP!,
porque o Ministério Público tem autonomia, não se
prende a interpretações da Comissão Parlamentar
de Inquérito, nem para aceitá-las. E qi.i<iiidó asace1:
ta, elas deixam de ser da Comissão Parlamentar de
Inquérito, passando a ser do próprio Ministério Público.
Ministéno Público prende-se aos fatos levantados pela CPI e aos documentos que, desde o primeiro momento, pusemos à sua disposição. Às 3 horas,
na companhia do Senador Vilson Kleinübing, da Senadora Emitia
e
Senador Eduàrdo Suplicy, vamos entregar os disquetes e as versões datilografadas do relatório e da denúncia, conforme ha·
víamos nos comprometido com a própria CPI, antes da
crise, das 19 contas falsificadas no Banco do Brasil,
das 5 contas do Banco do BrasirâoAifo áá Rua 15,
em Curitiba, que serviram para a lavagem de dinheiro
roubado de Alagoas e de Santa Catarina. E vamos
apresentar os disquetes do relatório-que redigi na sua
integralidade, e que-foi aprovado pela Comissão. Seria
maravilhoso senesse-momentonós pudéssemos, depois do consenso obtido em reiaça6-ao Regimento e
ao procedimento, entregar, junto com ó meu relatório,
as otJservaçaes dos votos em separado dos --srlCSi:F
nadares. Mas não vou admitir nunca que, depois de
votado o meu relatório, com a minha assinatura e a minha chancela, ele sejà-adulterado, modilicadó ou prostituído. Muito obrigado;-Senaâor, pelo seu aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não tenho nenhuiD_.@Pª-'"9_i!Jazer às colocações do Senador Roberto Requião. Acho que elas-atê fortalecem- tóâaa
linha de a~gt.Jme11tação que procurei apresentar. Nós
estamos diante de um impasse. Ignorá-lo é ignorar a
decisão do Presidente dos trabalhos da reunião de
ontem. que recorreu à Comissão de Con_st~uição,
JUStiÇa e Gidadama.

o

Femar'lªés- dó

Ora, se a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania vai examinar, é porque estamos reconhecendo que a CPI não foi capaz de, com 13 membros, discutir essa questão à exaustão. Não houve
essa discussão. Não houve e não está havendo
essa discussão, porque o Senador Roberto Requião
não veio debater com o Senador Geraldo Melo.
O Senador Roberto Requião falou ontem. Os
integrantes da CPI que se preparavam para votar
não vieram debater com S. Exª. É um diálogo de
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mundos distantes. Nós estamos fugindo disso. O
Parlamento, a Casa do debate, está fugindo do impasse causado por intransigências, orgulhos, interesses partidários, que deveriam ser legítimos e deveriam ser colocados aqui na tribuna.
Existe algum direito mais sagrado do que aiguém, com lealdade, respeitando os fatos, defender
a reputação de um companheiro seu? Não existe dever mais sagrado do que este. Mas venha fazer em
público, venha debater submetendo os seus argumentos·ao crivo da opinião pública, e não à sorrelfa,
através de votos em separado que não foram lidos,
nem antes e nem depois, e nem pelos que votaram,
Senador Ney Suassuna. V. Exª, que assumiu ontem
a relatoria ad hoc, sabe disto.
Duvido que os eleitores de ontem tenham lido
as emendas que votaram. Digo isto porque falei com
alguns que me confirmaram que não leram. Se for
chamado à colação, darei o nome. Os votos que foram
depositados ontem, foram depositados para obter urianimidade. Foi para isso que foram depositados.
Por isso, era melhor não ler. Para não se envergonhar. E se alguém não quis se envergonhar
isoladamente, vai me perdoar; eu não quero me envergonhar pela via do coletivo.
Por esta razão é que faço este apelo, que é endereçado também ao Senador Roberto Requião,
porque eu não concordo com a argumentação çle S.
Ex'. E não concordei às claras. Eu apresentei emendas, por escrito!
O Sr- Ney Suassuna - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR_ ESPERIDIÃO AMIN - Logo eu quero ter
o direito d~ alterar o relatório do Senador Roberto
Requião, antes que ele seja relatório da Comissão.
Não adulterar nem prostituir, quero alterar.
Agora, quero fazê-lo com respeito aos fatos,
quero fazê-lo de público. Quero, por exemplo, antes
de dizer se o Estado de São Paulo ou a Prefeitura
de São Paulo emitiram 1,7 bilhão ou 1,3 bilhão a mais,
com base no laudo de um perito, que haja um perito
desempatador. Porque daquela fonte pode vir uma planilha mostrando um outro cálculo. Até em acidente de
trânsito existe o direito de pedir um_la.u.cJ<:l ~.rnpatador.
E isto é objetivo, iSto é -uma c6isa objetiva.
Não estou dizendo: isso está certo, aquilo está
errado. Quero que alguém habilitado - e um terceiro,
não estou me referindo ao Relator, estou falando do
perito - decida essa questão. É um direito que tenho
e por isso apresentei a proposta.
O Sr- Roberto Requião- O Senador Dr. Esperidião Amin me permite mais um aparte?
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Vou ouvir o Senador Ne_yJ'>I.Ia!isYDa e_depois, se ainda contar com a
anuênciªda Pn~sidência, darei a palavra a V. Ex".
Este é o meu ponto de vista. E quem está dizendo isto respaldou quase que por inteiro a postura
e o desenvolvimento do raciocínio do Senador Roberto Requião.
Agora, penso, baseado na experiência de outras CPis, que não existe axioma. Tem que haver respeito aos fatos. Defefldi essa tesa do consenso. Va-mos-discutir aqui as propostas; 90% das questões serão resolvidas pela argumentação, baseada em fatos.
Tenho que ter a coragem de me ancorar num fato para
poder apresentar um argumento_ Isso não aconteceu.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o Senador
Ney Suassuna e fico à disposição do Sr. Presidente
para considerar encerrado quando S. Ex" entender
conveniente. Gostaria também de ouvir o Senador
Roberto Requião, que está solicitando um aparte,
logo depois do Senador Ney Suassuna.
Aliás, estou tendo o privilégio - eu que os ouvi
tanto! - de conceder um aparte aos dois Relatores
da CPI; ao Relator ad hoc e ao Relator etetivo da
CPI,_Senador Roberto Requião.
Concedo um aparte, primeiro, ao Senador Ney
- Suassuna.
O Sr. Ney !:)uassuna - Senador Esperidião
Amin, ninguém é mais ponderado do que eu; ninguém luta mais pela verdade, pelo direito, pelo correto
do que eu. Não admito que ninguém se arvore de ser
vestal e acusar outros sem ter dados e creio que todo
mundo tem direito de defesa. Essa foi a minha divergência em relação a algumas posições. Porém, concordo no sentido de que a tese que V. Exª está defendendo é boa; realmente, ela merece uma reflexão e o
nosso apoio. O debate público a que V. Exª alude também creio que é extremamente produtivo. Concordo
também quando V. Exª diz que - lamentavelmente, talvez até por estar sendo transmitido por emissora de televisão - a CPI virou uma verdadeira fogueira de vaidades; cada um quer ser mais dono da verdade. Não
apresentei emenda nenhuma, argumentei antes com o
Relator e manifestei os meus pontos de vista Porém,
lamento que não esteja havendo a busca do correto,
até porque, se pararem para verificar, todas as conclusões foram endossadas e nenhuma conclusão,
nenhuma deliberação, nenhuma determinação deixou de ser endossada por unanimidade.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Há um consenso:
o que aconteceu só prejudica o Senado e não beneficia ninguém.
O Sr. Ney Suassuna - É verdade. Então, na
realidade, o que me deixa triste - até porque não sou
político profissional, não faço carreira e não estou
preocupado com esse problema, estou preocupado
com o que é correto -, o que me deixa impressionado é
saber como a vaidade pode distorcer mentes brilhantes, porque temos aqui mentes brilhantes, que, por vaidade, fazem qualquer coisa. Lamento isso!
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ney
Suassuna, V. Exi' sabe da admiração e do carinho
que tenho por V. Ex". Tenho certeza de que não tenho nenhuma queimadura dessa fogueira a que V.
Ex" se referiu, até porque tenho certeza de que nenhum de nós teria, por exemplo, cobertura a ser
queimada nessa fogueira.
O Sr. Ney Suassuna- Não estou falando de V. Exi'.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com a anuência do
Sr. Presidente, vou ouvir o Senador Roberto Requião.
Dou por encerrado o meu pronunciamento dizendo que não tenho a pretensão de ter apresentado aqui uma idéia brilhante. Creio que esta é a postura sensata de quem não está satisfeito com o resultado. Eu não estou.
·
Ouço o nobre Senador Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa está sendo tolerante, levando em conta
que, uHrapassado o tempo da sessão normal, não
haverá se~são na tarde de hoje. Daí por que estou
prorrogando até quando necessário, para que todos
possam usar da palavra.
O Sr. Roberto Requião - Senador Esperidião
Amin, duas observações: primeiro, não creio que a
transmissão por emissora de televisão desperte no
Senado da República a fogueira das vaidades. Desperta a fogueira da verdade. É muito difícil mentir diante de uma cãmera de televisão com vr sendo gravado
e com uma ampla audiência nacional. A televisão do
Senado garante a transparência e compromete os Senadores com os seus atos. Em segundo lugar, Dr. Esperidião Amin, engenheiro e advogado...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Engenheiro eu
não sou!
O Sr. Roberto Requião- É advogado apenas?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Inclusive!
O Sr. Roberto Requião- E tão-somente?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E administrador.
O Sr. Roberto Requião - E administrador. A
Comissão Parlamentar de Inquérito, como o nome
diz, é um inquérito, e o inquérito não tem a necessi-
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Não pedi que houvesse relatório do perito, mas sobre questões objetivas que envolvem cálculo. E aí é cabível para anteceder a nossa conclusão - vamos dar uma
conclusão. Como vou saber se alguém emitiu, por exemplo, um papel autêntico ou falsificado? Pedindo, como
pedimos. Solicitamos documentos para serem submetidos à Polícia técnica; e, se fosse necessário, a um, dois
ou três peritos - nem vou recordar aqui a peritagem que
se-pretendeu fazer sobre a "Operação Uruguai•.
As CP Is estão absolutamente, densamente povoadas de laudos periciais, contestação de laudo pericial, porque o laudo pericial tido e havido como cer-to-é base para uma conclusão dos leigos. Considero-me leigo - e quero continuar assim -, em matéria
de cálculo, para saber valor de precatório com complementos, correção monetária e outros.
Respeito que- alguém faça um laudo. Se um
outro apresentar uma contestação dessa memória
de cálculo, vejo somente uma solução. Isso não implica questionar o Relator ou o relatório, mas chegar
a uma conclusão, tão absolutamente verdadeira
quanto possível, para fundamentar a minha conclusão sobre qi..iellf está certo.- --
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sra o sentido de uma_das emendas que
;:cx::leria ser até rejeitada, mas tinh1 que ser
'!8~--;)r.:;.:,_ :~ :.:ó isso o que defendo. "Ah! O Senhor está
.. :-~ ... r:C:0 em erro! Não há necessidade disso! Não
podemos submeter a perito". Isso é outro problema.
Reoueri e pedi isso, tenho esse direito - pelo menos
achei que tivesse! Votei o relatório e fiz questão de frisar: "sem prejuízo de destaques ee:me-nâas" - está lá
no dia 22 de julho à noite-, quando o Senador Eduardo Suplicy, fazendo mais humor do que querendo levar-nos de roldão, quis dizer que foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado sem prejuízo de· emendas e
destaque, conforme o- Sr. Presidente havia colocadc
em votação. Está lá, textualmente, "sem prejuízo de
emendas e destaque "; V. Exª tem as notas taquigráfi·
cas em mãos, tenho certeza.
Votei assim. O que queria euesejava é que chegássemos a um consenso. Tinha certeza de que chegaríamos a um consenso em 90% dos casos- e aí dou_razão ao Senador Requião -, porque a televiSão, a írilp-ren:
sa, a opinião pública não permitiria que prevalecesse,
contrariando o Relator, que tem uma forte _capacidade
de argumentar, um argumento frontalmente co.ntrário
aos fatos. Não teríamos - eu não diiía - coragem, e riãO
praticaríamos o- desplante de contrariar os fatos.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Exª me permite
um aparte?
O SR ESPERIDIÃO AMIN - Citei o Senador Suplicy claro que sem_oeohuma maldade... seria desconsiderá-lo. Já que errado, vou ouvir o Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Se a memória de V.
Ex" for bastante prectsa, salvo engano meu - e até perguntei ao então Presidente Geraldo Melo se S. Exª poderia registrar quais foram os que votaram pelo relatório
sem citar que· o faziam com restrições - eram sete os
Senadores que haviam votado conforme o relatório sem
mencionar restrições ou votos em separado. Portanto,
era um resultado importante: sete a seis com respeito a
esse aspecto. Foi isso que registrei. Se me permite...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sobre esse as'
pecto, quero dizer que se trata de uma ponderação,
Senador Suplícy, sem qualquer efeito, porque ninguém votou sem restrições, posto que foi dito: "Em
votação o relatório, sem prejuízo ... • Logo, ninguém
votou sem restrições, nem mesmo _quem .tenha dito
que não tinha qualquer restrição a fazer, já que o
que estava em votação era o relatório sem prejuízo
de destaque, emenda, voto em separado.
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas, a respeito da
proposição que V. Exª menciona, aproveito a oportunidade, presente o Presidente Antonio Carlos Magalhães, de esclarecer sobre o conteúdo da conversa.de
;::%<:
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ontem em xeu gabinete._ O.e fato, o Presidente mencionou que preferia não intervir na CP!; que prefai2
que houvesse _um entendimento entre 13 os membros ou os 26, contados os titulares e suplentes;
que, quem sabe, fosse adequado um tempo para
amainar os ânimos - se não me engano, foi uma expressão semelhante a essa - e que isso implicaria a
possibHidade de prorrogar-se a CP! - V. Exª está regist@ndo .essa proposição - obviamente com a volta,
prevista para amanhã, do Senador Bemarclo Cabral,'
Presidente titular _da CP!. E então considerei a hipóde dialogarfi\Os-a respeifo:-oe fa:to~ telefonei ao
Relator, Senador Roberto Requião, e trocamos
idéias sobre essa proposição. S. Exª avaliou que a
decisão estava tomada na reunião de anteontem à
.noite~e~'ll.!e~agora não haveria mais como ...
-o SR. ESPJ::RIºIÃO AMIN - Se V. Exª, gue
_ presidiu a reunião do dia 22 e declarou encerrados
os trabalbos_dªqueia reunião e da CP!, tam_t:Jém não
- -e-slava· satisfeito, apenas vejo isso confirmar. Vaie
para V. Exª o que eu disse a respeito da decisão do
Senàdor Geraldo Melo: nem V. Exª estava satisfeito
com o ocorrido no dia 22, nem o Senador Geraldo
~Melo- estou falando sobre os Presidentes ...
- O Sr. Eduardo Suplicy - Penso que os brasileiros estão insatisfeitos com o que se passou.
O $R. E;SP_E:B!PI~Q J!IMII''L Há umaconc_ordãncía entre nós, e eu a registro.
O Sr. Ney Suassuna - Permita-me V. Exª urr.
apàite?
O SR. ESPERIDIÃO AM_IN - Concedo o aparte
a V. Exª.
Sr. Ney Suassuna - Senador Esperidião
Amin, ontem foi acordado que, para onde for mandado _o relatório aprovado nessa segunda votação da
Comissão, será mànda.do também o relatório do Senador Roberto Requião. Essa foi uma das propostas
feitas. Os dois relatórios serão mandados para todos
.os lugares. Veja se não tenho razão quando falo de
vaidade? Se os dois relatórios serão mandados para
todos os lugares .:. quem quiser analisar o relatório
_do Senador Roberto Requião FJoderá fazê-lo-, por que
_há necessidade dessa discussão? Penso até que deve :
haver uma clarificação na Comissão de Constituição, ·
Justiça e Cidadania, para sabermos se isso pode ocor·
rer ou não e para podermos firmar jurisprudência daqui
para frente. Eu mesmo, que fui Relator da proposta
do salário~educaçã_o, fui voto perdido em um item, e
o moâifiquei. Daqui para frente, não vou deixar que
ninguém modifique o meu relatório.
O SR: ESPERIDIÃO AMIN - Eu não gostaria
de chegar a essa conclusão. Penso que são questõ_es regimentalmente diferentes.
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O Sr. Roberto Requião - Permita-me V. Exª
um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte

a V. Exª.
O Sr. Roberto Requião - Eu gostaria de solicitar ao Senador Esperidião Amin que não mais se referisse ao Senador substituto como Senador ad hoc,
porque, dessa forma, o mesmo poderá ser confundido
com o sucedâneo do bacalhau. O Senador Ney Suassuna não merece esse apodo, uma vez que é um dos
mais diligentes Senadores do nosso Senado da República. Em segundo lugar, Senador Esperidião Amin,
permita-me discordar da maneira com que V. Exª interpreta a votação do relatório. Talvez, nesse caso, valesse uma perícia, porque o Senador Geraldo Melo colocou o relatório em votação, com a ressalva dos votos
em separado. E voto em separado não é emenda; segundo o Regimento do Senado, voto em separado é
um voto de apoio, com restrições.
Emenda é emenda; só podemos diferenciá-Ia
das encomendas. E essas também aconteceram.
O relatório foi votado com a ressalva dos votos
em separado. E esses, ao reverso do que propõe o
Senador Ney Suassuna, mas com o mesmo efeito, deveriam acompanhar o relatório, não modificando o texto. Ninguém pode impor a mim, Relator, que modifique
o meu texto. Se o meu relatório tivesse sido vencido
teriamos o relatório do voto veneido, e outro Relato;
me substituiria para dar o relatório do voto vencido no
Plenário, e não teríamos essa discussão toda.
Entretanto, parece que, ao arrepio do Regimento, o desejo de alguns Senadores era impor ao
relatório da Comissão, ou ao Relator, a obrigação de
alterar o seu documento inicial. Não é assim. O documento inicial do Relator poderia ser alterado por
rejei~o. e novo Relator seria designado.
E importante que essas coisas se estabeleçam
de forma definitiva, porque essa não é a primeira nem
a última CP! do Senado Federal. O Senador Jarbas
Passarinho, na CPI do Orçamento, procedeu de modo
diverso; ele não permitiu que o relatório fosse votado então, não havia ainda um relatório - e colocou, paralelamente ao relatório, a votação das propostas de
emenda. Então, ao fim e ao cabo, houve um Relator
desse processo. Foi uma inovação regimental, mas
não foi uma violência contra a votação inicial.
Acredito que, se prorrogássemos essa Comissão por mais 15 dias, como propuseram V. Exª e o
Senador Eduardo Suplicy, nas barbearias e nas esquinas, a população diria: 'vem ai uma nova pizza,
dessa vez requentada'.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Respeito a posição de V. Exª. Reconheço ...
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
· PEh ><lita-me que interrompa V. Exª para prorrogar a
sessão por mais 30 minutos e solicitar que V. Exª
conclua o seu breveâiscurso.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Vou concluir. O
meu discurso, Sr. Presidente, até não foi tão longo e
denso quanto os apartes.
O Sr. José Eduardo Outra - V. Exª me concede um aparte, Senador Esperidião Amin?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Apenas gostaria
de dizer ao Senador Roberto Requião que fico convencido de que S. Exª jamais poderia concordar com
o que aqui estou dizendo. Se concordasse, teria que
desmarcar a reunião que já está agendada para
agora, às 15 horas.
V. Exª está diante de um fato consumado: vai
entregar o relatório à Procuradoria-Geral da Repúb!ica. Logo, não poderia jamais concordar com o meu
raciocínio, que está estribado num requisito fundamental e que faz parte também das conversas do
dia-a-dia das famílias brasileiras. O meu raciocínio
está baseado na tolerância - e tolerância no bom
sentido da palavra, no fundamento da capacidade de
o nosso Pais almejar paz. Tolerância é poder conviver, respeitando quem pensa diferente de mim. E é
em nome da tolerância no sentido mais sublime da
palavra - há outros sentidos, eu sei, já falei sobre
isso quando foi votado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania o Estatuto dos Refugiados, que
teve a sua sanção, se não me engano, anteontem.
Já disse o que penso sobre esse património do povo
brasileiro, que é a tolerância, capacidade de convivere- respeitar quem pensa de modo diferente do
nosso, fundamento da democracia e da vida social.
O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V.
Exª um aparte, nobre Senador Esperidião Amin?
O SR. ESPERIDIÃO Ail:!!~l - Ouc::> o nobre Senador José Eduardo Outra.
•
O Sr. José Eduardo Outra - Serei muito breve, nobre Senador Esperidião Amin. )uero apenas,
em primeiro lugar, resgatar uma parte do seu proc
nunciamento, que considero importante. Quando
aparteei o nobre Senador Geraldo Melo, disse-lhe
que não havia respondido a uma pergunta de V. Ex~.
mas S. Ex" discordou. V. Exª reafirma um ponto Ln
portante do meu aparte, que é a questão dos votos
em separado aprovados na sessão de ontem. V. Exª
confirma que foi um voto no escuro.
O SR. ESPERfDIÃO AMIN - O Relator <
IJO~~-~onf!rmar se leu os votos em separado.
o sr. j()5é-Eduai-do oliiiã =Entaõ;õ· ··
nas resgatar esse ponto e reafirmar que r
·"-
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dero ser por acaso o -fato de o Regimento do Senado não ser explidto em relação ao tratamento dado
ao relatório. Entendo que isso ocorre, porque o Regimento delega à Comissão a resolução do problema.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ao Plenário, é claro.
O Sr. José Eduardo Outra - A polêmica existente decorre da maneira como foi encaminhada a
primeira votação do relatório, se era sem prejuízo
das emendas, ou se era sem prejuízo do parecer.
Há informações diferentes sobre isso. Mas existe
uma votação que é explícita, e com cujo resultado
pode-se ou não concordar, ou seja, aquela que foi
feita a post~riori de que não seriam aceitas emendas. A decisão que será tomada pela Comissão de
Constituiçãq, Justiça e Cidadania ou pelo Plenário,
se for o caso, é se ess-a votação procede ou não, de
acordo com o Regimento do Senado. Em se entendendo que aquela votação é definitiva, vale o relatório do Senador Roberto Requião com a separata. A
minha preocupação é que, na sessão de hoje, essa
separata foi aqui desancada, e foi por isso que eu
disse ao Senador Geraldo Melo que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania estaria, na prática,
entre optar por uma pizza-brotinho ou por uma pizza-família. V. Exª foi testemunha de que a separata
foi aqui desancada.
O SR. ESPERIDJÃO AMIN - Mas foi desancada pelo Líder do Senador Roberto Requião, não foi
por ninguém mais.
O Sr. José Eduardo Outra - Exatamente.
O SR. ESPERIDJÃO AMIN -O Senador Roberto Requião pode até não ouvir o que estou dizendo
agora, mas. quem desancou a sua separata foi o Líder que o designou.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
(Fazendo soar as campainhas) - Solicito a atenção
dos Srs. Senadores, pois o Senador Esperidião
Amin está fazendo declarações importantes.
O SR. ESPERIDJÃO AMIN - O Senador Roberto Requião pode até não ouvir, mas quem falou da
separata foi o Líder que o designou, não foi V. Exª.
O Sr. José Eduardo Outra - Exatamente. Em
função desse pronunciamento existe a minha preo·1::::. :a, que é base para o pronunciamento de V.
.\com a imagem do Senado, qualquer que seja a
•ecisão tomada, mesmo que seja pela aceitação do
elatório do Senador Roberto Requião com a separa', na medida em que ela foi desancada e apresen-:~ como justificativa para outra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Por quem, Senador?
O Sr. José Eduardo Outra - Pelo Senador Jaa~r Barbalho, Líder do PMDB. Por isso, concordo
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com a preocupação de V. Exª: as duas alternativas
com as quais a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania vai se deparar não são boas para o Senado. A meu ver, a alternativa de prorrogação também
não o é, porque parecerá uma tentativa de se acomodarem as questões. Quando dei esse aparte, o
Senador Geraldo Melo, que não está mais aqui, insinuou, em seu pronunciamento, que eu estaria fazendo uma proposta para não haver relatório algum,
quando eu disse que o que havia sido votado, pelo
menos, com o conheCimento de todos, era o relatório inicial do Senador Roberto Requião. Acho, contudo, que o que causa menos prejuízo, se for o caso,
é o relatóffo inicialda Comiifsão,que foivotado com
o conhecimento prévio de todos, entrando a separata
e os votos em separado como anexos seus. Talvez
essa não seja a solução ideal, mas é a menos ruim
para o Senado, porque, volto a dizer, a votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
que foi discutido aqui hoje vai parecer uma opção por
uma pizza maior ou por uma menor. Obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN-: Acho que não tenho mais condições de colocar altema!MtS: O que temho
a lhe dizer é o que existe. Existe um relatório aprovado
nos termos que V. Exª menciona, ou seja, é o relatório
ongihal; maiSa separata. -=SObre ela já falei -, que são 14
páginas de tópicos e 15 páginas com alterações sobre
um projeto de resolução que fazia parte do originai, mas
que foi votado. A separata foi votada. Jamais direi, aqui e
em lugar algum, qtle eu não conhecia a separata. A única coisa que ponderei é que havia as emendas, votos
em separado e destaques para serem votados.
Aqui, quero fazer justiça ao Senador Casildo Maldaner: S. Exª foi o primeiro a ser chamado à votação pelo
Senador Geraldo Melo- po_r_!Jma questão de ordem alfabética - e, antes de votar, perguntou três vezes: "Não
quero votar isso sem ter o direito de discutir alterações.'
Perguntou três vezes e, antes de ser colhido o seu voto,
com restrições, explicitamente com restrições, foi-lhe dito
pEiJo Presidente, "i::õin o nosso iéstemunho, -e quando
digo testemunho é com a nossa anuência: "Os seus destaques, os seus votos em separado serão apreciados
posteriormente. • Nessas condições S. Exª votou.
Estou me referindo a um adversário político,
mas isso faz parte do registro da sessão do dia 22 .
Não posso ser contra os fatos. Se for contra eles,
estarei pedindo que não me dêem nem atenção,
quanto mais razão.
O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me um
aparte?
O SR. ESPERIDJÃO AMIN- Com prazer.

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O Sr. Casildo Maldaner - Senador, não quero
entrar nas partas pontuais, pois nem caberia a,_;~Jra,
já que, pelo que sei, a matéria será encaminhada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; mas
gostaria de estabelecer o princípio de justiça na parte de procedimentos. Em relação aos nove votos em
separado, ou emendas, como se queira, apresentadas, gostaria de dizer que fui um dos que as apresentaram à Mesa da Comissão, na terça-feira.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Suponho até que
em tempo hábil, antes das 17h desse dia.
O Sr. Casildo Maldaner - Foi decidido pela
Comissão, em conjunto, que não seriam lidos os-vo-=
tos em separado, ou as emendas, naquele momento, como também, por princípio de justiça, a própria
separata também não foi lida. Talvez por princípio de
similitude é que tenha acontecido isso. Assim, foi
questionado o assunto. Até para recordar- V. Exª já
disse muito bem - na hora de começarmos a votação do relatório questionamos: "Como vamos fazer
agora? Vamos votar o relatório, mas com ressalva
dos destaques ou dos votos em separado, ou das
emendas, como queiram?" Então, para restabelecer
o princípio da justiça, foi decidido pela Comissão que
não seriam lidas as emendas, somente depois,
como também a separata não havia sido.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não tenho nada a
contraditar. Apenas gostaria de dizer que isso não
foi lido no dia 22, porque o seria quando da votação.
E também não foi lido quando foi votado.
Repito: o voto em separado não foi lido expressamente, porque seria lido no momento da votação
e, nesse momento, que ocorreu ontem, também não
o foi. Por isso eles continuaram anônimos, desconhecidos pela sociedade e até pelos que votaram.
Agradeço à Presidência pela tolerância e repito: seja através da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, seja através de um entendimento a
que chegue a Comissão Parlamentar de Inquérito, se
ainda decidir se reunir, até para prestar uma satiSfação
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
esta já está suscitada pela decisão do Senador Geraldo Melo, vamos ter que voltar a discutir o assunto. O
Senado, certamente, não vai poder deixar de encarar
que o final dos trabalhos da nossa CPI foi mutto longe
do desejado, chegando a ser, pela forma como se
apresentou à sociedade, indesejável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Esperidião
Amim, o Sr. Carlos Patrocínio, 2"' Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães, Presidente.

377

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
renho a esclarecer pontos importantes. Peço a
atenção de V. Exªs.
Em primeiro lugar, declaro que a Presidência
prestigiou a Comissão Parlamentar de Inquérito. em
todos os sentidos e a atendeu em todas as suas reivindicações, seja pelo Presidente Bernardo Cabral,
seja pelo Relator Roberto Requião, seja pelo Senador Geraldo Melo. l)e todos os pedidos feitos, nenhuma diligência deixou de ser feita por falta de
apoio da Presidência. Não há um caso sequer. Portanto, prestigiamos totalmente a CP I.
Outro ponto a ressaltar é que esta convocação
extraordinária foi um trabalho excepcional do Senado Federal, e esse problema não pode toldar o que
se realizou aqui nesse período.
Não posso opinar sobre a C PI, que é totalmente independente da Mesa e que resolve como desejar seus problemas. Nas conclusões principalmente,
de minha parte, estou inteiramente solidário, como
Senador e não como Presidente, porque não posso,
com as sugestões do Senador Esperidião Amin, que
me pareceram altamente interessantes.
Por outro lado, tenho que dizer que amanhã se
encerra o prazo de vigência da CPI. Se receber um
recurso, como vários Senadores já pediram que o
processo fosse com os votos, enfim, com tudo o que
foi deliberado, para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, posso, se o Plenário assim o
desejar, mandar hoje mesmo suspender o prazo,
restando ainda 24 horas. Tomo essa responsabilidade se o Plenário assim achar conveniente. ,
Fora daí, não tenho outra solução senão encerrar amanhã os trabalhos da CPI, caso não haja uma
prorrogação para que ela possa se ultimar por um
prazo maior. Daí eu apelar para os Srs. Líderes e
para os Srs. membros da CPI no sentido do bom
senso e de fortalecer o Senado, que está acima de
problemas de quaisquer Senadores, vaidades ou
não, o importante é a instituição ficar cada vez mais
fortalecida, como está com o trabalho realizado ·na
convocação extraordinária.
Daí por que terei que tomar hoje uma solução.
E eu perguntaria a todos os que têm debatido aqui
se essa solução de enviar para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e sustar o prazo final de amanhã pode ser aceita.
_ O SR. EDUARDO SUPLICY - Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para uma questão de ordem, Senador Eduardo Supli:y.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, relacionado ao tema e com
amparo nos arts. 403 e 404 do Regimento Interno,
formulo a seguinte questão de ordem para a déiída
aplicação do Regimento, considerada a necessidade
de interpretação do art. 153, do Regimento Interno.
Diz o art. 153 do Regimento Interno:
"Art. 153- Nos atos processuais [das
CPis} aplicar-se-ão, subsidiariamente, as
disposições do Código de Processo Penal. •
A redação do referido dispositivo é de caráter
amplo; todos os atos processuais das CPis estão
sujeitos, na falta de disposições regimentais específicas aplicáveis, às regras supletivas do CPP.
Assim, qualquer decisão da Presidência de uma
CPI no sentido de recorrer, de ofício, à CCJ, ante determinada deliberação do Plenário da Comissão, também se submete ao princípio disposto no art. 153, na
hipótese de omissão do estatuto regimental.
Segundo registram as notas taquigráficas da
sessão ordinária de ontem, dia 23 de julho de 1997, o
Presidente em exercício da CPI dos Títulos Públicos,
Senador Geraldo Melo, afirmou que interporia recurso,
de ofício, de uma decisão do Plenário da CPI.
Isto posto, a minha indagação a V. Ex" é se o Senador Geraldo Melo, observado o disposto no art 578 do
Código de Processo Penal, formalizou esse recurso.
Fui informado por S. Exª, há poucos instantes,
que está preparando, neste momento, o seu recurso, por escrito, à CCJ, conforme aludiu em seu pronunciamento em plenário, na tarde de ontem. Iria
perguntar sobre o prazo para que isso possa ser feito. Acredito que já haja um entendimento de que
será possível entregar nesta sessão ainda.
Sendo afirmativa essa resposta, e o Senador
Geraldo Melo disse, e agora confirma, que está quase pronto, então, solicito, Sr. Presidente, a minha
adesão ao referido recurso, em !aceda possibilidade
de aplicação do princípio da adesibilidade recursal,
nos termos dos arts. 579 e 580 do Código de Processo Penal, por manifesto interesse de minha parte
no pronunciamento da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, na medida em que também
exerci a Presidência ad hoc da CPI na reunião de
22/07/97, após terem os Senadores Geraldo Melo e
Romeu Tuma, sucessivamente, se declarado sem
condições de presidir os trabalhos da Comissão,
exatamente em razão de inconformismo com as deliberações do colegiado e que ensejaram as conSignações de recurso de ofício, conforme salientou o
Senador Geraldo Melo na tarde de ontem.

Da minha parte, Sr. Presidente, considero que,
podendo haver o recurso, em havendo autorização
para que eu possa subscrever, com esse entendimento, o recurso do Senador Geraldo Melo. o entendimento de V. Ex" me parece de bom senso. Ou seja, se for
apresentado recurso que parece. ser vontade consensual da Casa, para que o assunto possa ser dirimido
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania acredito até que haja decisão dessa Comissão -, pode
o Plenário decidir que deva haver a prorrogação dos
trabalhos para aguardar essa decisão.
Obviamente, é uma decorrência. Vamos supor
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania faça uma recomendação à CPI; então, esta
pode, de alguma maneira, tomar uma decisão com
base em eventual recomendação da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Expresso a minha opinião, Sr. Presidente, ao
mesmo tempo em que formulo a minha vontade de
subscrever o recurso.
O SR_. GERALDO MELO - Sr. Presidente,
peço · a palavra para requerer formalmente o que
passo a expor.
Desejava fazê-lo por escrito, mas não houve
tempo de concluitQrecurso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo
Melo, para proferir recurso.
O SFtGE;RAL[I()_MEJ..Q (I'SDB-RN. Para proferir recurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em primeiro lugar, na data de ontem, quando
presidia a reunião da CPI, foi proposta a revisão de
uma decisão sobre uma matéria, que, no meu entendimento, era matéria vencida. A proposta era para
que a Comissão decidisse se um voto em separado
poderia modificar o teor do relatório apresentado
pelo Relator Roberto Requião.
_
Por mais· que concorde, pessoalmente, que
deve modificar, aleguei que essa era matéria vencida, pois, na véspera, a CPI havia decidido em sentido contrário e determinado que o voto em separado
fosse apreciado e, uma vez aprovado, anexado,
apensado, ao relatório sem modificar o seu texto.
Atendi à proposição formulada na ocasião,
submetendo-a ao Plenário da Comissão, que aprovou a mudança na decisão anterior.
Ao anunciar o resultado da votação, anunciei
também que exerceria de ofício a minha faculdade
de recorrer à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, na expectativa de que aquela Comissão
confirme o meu entendimento de qu!') ~ matéria l;)stava vencida e não poderia ser reapreciada na sessão
de ontem, dia 23.
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Não tendo podido concluir a preparação do recurso até este momento, e desejando apresentá-lo
antes do término desta sessão, requeiro, verbalmente, a V. Exa., que considere apresentado, em meu
nome e, pelo que acabo de ouvir, também em nome
do Senador Eduardo Suplicy que, para honra minha,
subscreve o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concordo e estou de acordo.
O SR. GERALDO MELO - Então, em meu
nome e em nome do Senador Eduardo Suplicy, solicito a V. Exa. que considere apresentado o meu recurso à CCJ, para que, se acolhido este recurso,
seja preservada a decisão do dia anterior, dia 22, segundo a qual o Relatório Final da CPI será o do Relator com os votos em separado sendo anexados,
sem modificação do texto.
Requeiro, também, a V. Exa., Sr. Presidente,
que considere sustado o prazo de vida da CPI, até
- que a solução desse requerimento tenha sido completada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e determinados, então, os procedimentos finais para o encerramento dos seus trabalhos.
Era o que tinha a requerer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
o recurso é em nome do PT.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, o
PMDB vai apoiar, já que isso foi decidido ontem,
com a presença do Líder, que, inclusive, foi um dos
signatários e se manifestou também hoje, neste plenário. Por isso o PMDB vai acompanhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- O Presidente em exercício da CPI submete à Mesa,
e a Mesa ao Plenário, o envio do processo à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, com todas as suas
peças, inclusive os debates hoje aqui travados, e, ao
mesmo tempo, prorroga o prazo de extinção, que seria
amanhã, dia 25, para depois que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania se pronunciar. Ainda
há 48 horas para que ela encontre, se possível, um denominador comum ou a decisão da maioria
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a decisão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este ano, o Congresso Nacional, inclusive com
o meu voto, aprovou a reeleição para todos os níveis
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dos cargos executivos: aprovou reeleição para Presidente da República, para Governador de Estado,
para Prefeitos, inclusive, num debate prologando,
estendendo essa prerrogativa da reeleição para os
aluais ocupantes de cargos executivos, que teriam,
a partir da emenda constitucion;:!l aprovada, a condicão de se reelegerem, ou pelo menos de se submeterem à votação popular para julgamento das suas
administrações.
Votei favoravelmente, porque entendo que o
princípio da reeleição é um princípio salutar e democrático, que coloca em julgamento as administrações, as ações políticas, enfim, a forma de atuar de
cada administrador público.
---Apresento hoje, Sr. Presidente, um projeto de
lei que pretende estender o processo de reeleição
aos reitores, vice-reitores, diretores e vice-diretores
de departamentos univerSitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior.
Por que isso? Porque a nova lei, a Lei nº 9.192,
de 21 de dezembro de 1995, regulamentou a questão
das eleições e preenchimento de órgãos de direção das
universidades. E essa lei deu aos novos reitores, que
serão empossados, condições de concorrer à reeleição,
mas; no seu art 2º, proibiu que os atuais reitores pudes- sem participar também desse processo de reeleição.
Ora, Sr. Presidente, já que o Presidente da República, governadores e prefeitos foram atendidos e
poderão ser candidatos à reeleição já agora, nos
seus cargos, nada mais justo que essa condição
seja estendida aos atuais reitores, vice-reitores e diretores de departamento.
Portanto, apresento projeto de lei nesta data,
que revoga o art. 2º da Lei ri• 9.192, possibilitando,
assim, que atuais reitores, vlce-relfores e diretores
de departamento possam efetivamente concorrer, se
quiserem, a u_m I'JOVO_ cargo de reitor, a apenas um,
como regulamenta a lei para os futuros reitores. Entendo que, agindo dessa forma. faço um ato de justiça e dou, a toda a comunidade universitária, a possibilidade de efetivamente julgar a atuação dos reitores, vice-reitores e diretores de departamento e, se
assim entenderem, reconduzir aqueles que estão
realizando uma boa administração.
Era esse o comunicado que eu gostaria de fazer à Casa. Estou enviando cópia desse projeto de
lei a todas as universidades e faculdades brasileiras,
solicito, Sr. Presidente, que faça parte do meu pronunciamento o modelo de projeto de lei a que dei
entrada hoje nesta Casa.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:

-------------------:--------
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PROJETO DE LEI N" r47, DE 1997
Revoga-se o art. 22, da Lei
9.192,
de 21 de dezembro de 1995, que altera
dispositivos da Lei n 2 5.540, de 28 de novembro de 1968, que regulamentam o
processo de escolha dos dirigentes universitários.
n2

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica revogado o art. 2 2 , da Lei nº 9.192,
de 21 de dezembro de 1995.
Art. 2 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
n2

A Lei
9.192, de 21 de dezembro de 1995, ao
alterar o art. 16, da Lei n2 5.540, de 28 de dezembro
de 1968, que disciplina o processo-de escolha dos
dirigentes universifários, dispõe, em seu art. 2\ que
a recondução permitida ao mesmo cargo é vedada
aos que já estivessem exercendo cargos de reitores,
vice-reitores de universidades, diretor e vice de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados
de ensino superior, na data de sua publicação.
Ora, tal restrição imposta pela citada norma legal não tem sentido, configurando uma exceção discriminatória contra os bons dirigentes universitários
que ficam impedidos de continuar prestando bons
serviços à entidade que hoje comandam, só pelo
fato de estarem no exercício do cargo naquele dia.
Numa época em que já foi aprovada a possibilidade de reeleição em todos os níveis do Poder Executivo, inclusive para o Presidente da República, é
inconcebível que se mantenha dispositivos tão anacrónico na legislação que trata da escolha dos dirigentes universitários.
Estas as razões pelas quais se impõe a revogação do citado dispositivo, objetivo do projeto de lei
que tenho a honra de submeter aos meus ilustres
Pares.
Sala das Sessões, 24 de julho de 1997. - Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos
últimos dias 16, 17 e 18, realizou-se, na Bahia, na cidade de Salvador, a reunião dos Ministros da Comu-
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nidade dos Países de Língua Portuguesa. Por designação de V. Exª, lá compareci, como observador, e
pude ter a grande felicidade de testemunhar que o
nosso País parece que agora vai realmente criar
uma política africana. As relações do Brasil com a
África são demasiadamente fracas, e nosso intercâmbio com esse continente, que deu sangue, suor
e história para aconstrução de nosso País, jamais
_[ecebeu a merecida atenção por parte dos Governos
do Brasil.
Considero essa organização da maior importância como instrumento da nossa política internacional e, portanto, acho que esse passo do Governo
brasileiro merece toda a nossa consideração e
aplauso.
Aliás, devemos fazer justiça ao Presidente Sarney e ao ex-Ministro José Aparecido de Oliveira, que
foram os que primeiro iniciaram este movimento
rumo à África.
O pronunciamento que eu deveria fazer hoje
relata, com pormenores, as ocorrências desta reunião.
Peço ao Sr. Presidente que considere o meu
pronunciamento como lido, assim como também a
declaração final da reunião, para que conste dos
Anais desta Casa.
Era o que ffllha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. ABDIAS NASCIMENTO
Ref.: Reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Sob a proteção de Olorum, inicio este meu pronunciamento.
Acostumado a assumir esta tribuna para criticar com veemência as políticas historicamente ado- tadas pelo Governo brasileiro em suas relações com
os africanos e seus descendentes, dos dois lados do
Atlântico, é com satisfação que hoje faço uso da palavra para saudar o que parece ser o início de uma
nova postura oficial de nosso País no que diz respeito à África.
Semana passada, nos dias 17 e 18, por desig- nação dO Presidente Antonio Canos Magalhães, tivea honra de representar esta Casa, na qualidade de
observador, na Reunião do Conselho de Ministros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

(CPLP), realizada em Salvador, com a presença de
representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe,
além do Brasil, o anfitrião. O principal objetivo do encontro foi avaliar as ações até aqui desenvolvidas
pela organização, cuja finalidade precípua é consolidar, desenvolver e valorizar os laços históricos entre
os Países-Membros, com base nos princípios compartilhados de paz, democracia, justiça social e progresso econômico.
Como tenho afirmado reiteradas vezes, não
apenas nos discursos aqui proferidos, mas ao longo da minha extensa carreira de militante pela
causa negra, o Brasil tem para com a África um
débito tão grande que se pode considerá-lo irresgatável. Pois, embora os africanos e seus descendentes tenham sido, quer na situação de escravizados ou de homens livres, os verdadeiros
responsáveis pela construção deste País, o Brasil
jamais se preocupou em procurar retribuir-lhes, de
forma concreta ou simbólica, pelo sangue, suor e
sêmen com que fertilizaram esta nossa terra. Ao
contrário: enquanto aos afro-brasileiros se tem reservado uma humilhante posição de subalternidade, alicerçada no preconceito e na discriminação,
a política africana do ltamaraty se tem caracterizado historicamente, ora pelo aliohamento às forças
reacionárias do colonialismo, ora por um mal-disfarçado oportunismo que utiliza os liames etno-históricos como instrumentos de abordagem de uma
política predatória e irresponsável.
A reunião de Salvador, contudo, atesta, se
não a radical mudança de orientação que temos
por tanto tempo reclamado, ao menos um sin_aL
significativo de que novos ventos estão soprando
sobre as cabeças dos formuladores da política externa deste País. Em seu discurso de boas-vindas,
nosso Ministro das Relações Exteriores, Embaixador luiz Felip~ lampreia - eleito para ocupar o
cargo de Presidente do Conselho de Ministros da
CPLP -, fez questão de enfatizar o papel que se
espera da Comunidade dos Países de língua Portuguesa: um instrumento eficaz de ação diplomática, no âmbito dos Países-Membros e entre estes e
o resto do mundo, de modo a se transformar, de
maneira gradual mas efetiva, numa força em favor
de seus componentes, ajudando-os a melhor projetar e defender, na base do consenso, seus interesses comuns na arena internacional.
Na verdade, a cooperação entre o Brasil e a
África lusófona não está começando agora, mas
teve início nos anos 70, em pleno Governo militar,

sob a égide da política oportunista denominada
•pragmatismo responsável". Centrada numa perspe- !iva _merçaotilista, que via a África como potencial
mercado para os produtos brasileiros, essa política
deu espaço a algumas iniciativas positivas no campo
da cooperação cultural, embora excessivamente tímidas e fragmentárias para serem vistas como parte
de UITJ_esforçp §éJio e conseqüente. As novas nações africanas, especialmente as de língua portuguesa, sempre alimentaram uma enorme expectativa
_guanto à. c_oolripuição do Brasil em seu processo de
reconstrução e desenvolvimento. Um dos principais
fatores a alimentar essa expectativa é o fato de o
Brasil haver desenvolvido uma tecnologia dita "intermediária", mais adaptada às condições humanas,
climáticas e intra-estruturais do chamado Terceiro
Mundo do que a tecnologia de ponta elaborada nos
Estados Unidos ou na Europa.
Assim, uma das boas novidades do encontro
de Salvador foi a apresentação, pelo Brasil, de uma
pauta de propostas concretas de cooperação em
áreas sensíveis e conseqüentes para o desenvolvimento de nossos parceiros africanos. Dela constam
dez projetes a serem desenvolvidos nas áreas de
saúde, educação, agricultura, formação de recursos
humanos, modernização administrativa e segurança
alimentar. Desses projetes, três são multilaterais, envolvendo o Brasil, de um lado, e, de outro, todos os
países africanos de língua oficial portuguesa - os
chamados PALOPs: um projeto de desenvolvimento
integrado da mandioca, um projeto na área de prevenção e profilaxia da AIOS e um projeto de cooperação em treinamento e desenvolvimento de tecnolo- gi_a para apoio em políticas de saúde e cuidados primários. Os sete projetes restantes deverão ser desenvolvidos em bases bilaterais com cada um dos
PALOPs.
Três deles envolvem Angola, nas áreas de
atendimento a crianças e adolescentes em circunstâncias particularmente difíceis, desenvolvimento de
políticas sociais destinadas à reinserção dos deslocados, repatriados e desmobilizados e criação de
um centro móvel de formação profissional. Com
Cabo Verde, será desenvolvido um projeto de modernização administrativa no serviço público, além de
sistemas informatizados de recursos humanos. Trata-se, aqui, de reativar uma área de cooperação que
já demonstrou sua oportunidade e viabilidade. Com
a Guiné-Bissau, será realizado um projeto-piloto de
cooperação no âmbito do programa especial de se_gurança alimentar da FAO - um projeto inovador,
que pela primeira vez o Brasil tenta implementar em
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de congratulações ao Dr. Ramos Horta e ao Bispo
parceria com outro país. A formação de recursos huO. Ximenes Belo pelo Prêmio Nobel da Paz. Ao final
manos em mineração constitui o objeto do projeto de
cooperação com Moçambique, envolvendo um setor
dos trabalhos, os Ministros assinaram o Acordo de
que apresenta não apenas uma importância central
Cooperação entre os Governos Integrantes da Copara a economia daquele país, mas também um
munidade dos Países de Língua Portuguesa para a
bom potencial de intercâmbio com o Brasil. Por fim,
Redução da Demanda, Prevenção do uso Indevido e
mas não menos importante, o projeto a ser desenCombate à Produção e ao tráfico Ilícito de Entorpevolvido com São Tomé e Príncipe está voltado à mecentes e Substâncias Psicotrópicas.
lhoria do sistema de ensino básico daquele país,
Embora alvissareiras, as boas-novas da reucom o propósito de contribuir para aperfeiçoar a quanião de Salvador representam, em nossa visão de
lidade do ensino e, ao mesmo tempo, valorizar a línafro-brasileiro, apenas um início, ainda tímido e
gua portuguesa como instrumento de educação e de
hesitante, no rumo de uma política africana capaz
formação.
de fazer jus às expectativas acumuladas em décaA idéia é que esses projetas, cujo orçamento
das de omissão, oportunismo e irresponsabilidade.
total é da arpem de 3 milhões de dólares, constituam
Sabemos também que, no próprio seio do Governo
o ponto de partida de um grande programa de cooe, mais especificamente, do ltamaraty, setores inperação, ao qual se deseja trazer o aparte de outros
conformados trabalham na surdina para boicotar
países ou instituições internacionais que deles deseessa iniciativa, na visão estreita de que ela implijem participar dentro do espírito de solidariedade
caria o desperdício de recursos físicos e humanos
construtiva que inspira a Comunidade dos Países de
em projetes qi.Je beneficiariam unilateralmente
Língua Portuguesa. Comprovando que essa coopenossos parceiros africanos. Os adeptos dessa
ração é politicamente desejável e tecnicamente factípostura ignoram - ou fingem ignorar - os ganhos,
vel, esses projetas deverão lançar, nas palavras do
sobretudo políticos, a serem obtidos por nosso
Ministro Lampreia, as bases de uma continuidade e
País com a consolidação desse bloco de nações.
crescente cooperação futura.
Como, por exemplo, a concretização do desejo do
Num mundo que cada vez mais se organiza
Brasil de integrar, como membro permanente, o
em blocos cimentados pela política e a economia, a
Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa tem,
tem õ pleno apoio dos Países-Membros da nova
sem dúvida alguma, um importante papel a exercer.
organização. Ao mesmo tempo, a inevitável supeTemas globais como o meio ambiente, o crime orgaração dos problemas mais graves que afetam os
nizado, os direitos humanos, a reforma das Nações
PALOPs tratará como conseqüência a abertura de
·-novas opo-rtunidades na área económica, oportuniUnidas, a integração económica, o impacto da globalização sobre as economias emergentes, o reforço
dades essas que o Brasil estará em condições pridas instituições financeiras internacionais demanvilegiadas de usufruir.
dam não apenas posições concertadas, mas igualResta também assinalar a eficiente organizamente uma identidade comunitária que fortaleça a
ção do evento, sob a competente responsabilidade
posição individual de cada país na mesa de negocia- ___dp_ Emb.ail!:ador .Jll.an _C.annabra'"ª~-0 ~Qvem_a,cior
ções.
Paulo Souto deu aos participantes da reunião o acoAlém dessa pauta específica, a reunião de sallhimento proverbial do povo baiano: gentileza e afeto
vador di~cutiu também a grave situação política de
tão de acordo com a beleza e a poesia daquela cidaangola, onde as forças da Unita teimam em desobede verdadeiramente africana.
decer o Protocolo de Lusaka e as resoluções pertiAssim, embora muito reste a ser feito, quero
nentes do Conselho de Segurança da ONU. Fez-se
--exprimfn:Jma vezmais-minha satisfação pelo papel
um apelo ao líder da Unita para que apresente à
que o Brasil começa a exercer em suas relações
Missão de Observação das Nações Unidas em Ancom
os países africanos de língua portuguesa. Que
gola todos os efetivos militares que escaparam ao
a
reunião
de Salvador possa ser saudada, num futucontrole da ONU com vistas a serem desmobilizaro
próximo,
como o marco inicial de uma nova era de
dos, permitindo dessa forma a extensão, sem socooperação
e intercâmbio entre esses povos, unidos
bressaltos, da administração do Estado a todo o terpela
língua
e
pela história.
ritório nacional, bem como a livre circulação de bens
Antes de encerrar, quero solicitar ao Senhor
e de pessoas. Foi também reafirmado o apoio à auPresidente que se inclua, como parte deste meu distodeterminação do povo do Timor Leste, com votos

curso, o Comunicado Final da Reunião do Conselho~
de Ministros da Comunidade dos Países deLingua
Portuguesa, para que este possa constar dos anais
desta Casa
Axé!
COMUNICADO FINAL DA REUNIÃO
DO CONSELHO DE MINISTROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA
1. Os Ministros das Relações Exteriores e dos
Negócios Estrangeiros de Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal e São
Tomé e Príncipe reuniram-se na cidade de Salvador,
Brasil, em 17 e 18 de julho de 1997, com a presença
do Secretário Executivo da CPLP. Na ocasião foi
eleito o Ministro das Relações Exteriores do Brasil
para ocupar a Presidência do Conselho de Ministros.
2. Os Ministros registraram com apreço o rela--tório apresentado pela Presidência cessante portuguesa, designadamente no que se refere à instalação do Secretariado Executivo, inauguração da respectiva sede e a montagem da arquitetura jurídica e
financeira da Organização, que permitiu a institucionalização e o arranque das atividades da Comunidade.
3. Os Ministros passaram em revista as atividades desenvolvidas no âmbito da CPLP e, em particular, o plano de atividades do Secretariado Executivo
aprovado pela reunião Ministerial de Nova York, aos
26 de setembro de 1996, e reafirmaram a sua confiança na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como instrumento privilegiado para consolidar, desenvolver e valorizar os laços históricos comuns, com base nos princípios compartilhados de
paz, democracia, justiça social e progresso económico.
4. Os Ministros tomaram conhecimento das
ações levadas a cabo pelos órgãos da Comunidade
para implementar as decisões e recomendações
emanadas da Conferência de Chefes de Estado e
de Governo e do Conselho de Ministros no âmbito
das orientações gerais expressas na Declaração
Constitutiva e nos Estatutos, designadamente para
incrementar a cooperação a todos os níveis - cultural, econômico, social, científico e jurídico-institucional - bem como a concertação político-diplomática.
Assim, os Ministros registraram com agrado a realização de diversas reuniões setoriais, tendo instruído
o Comitê de Concentração Permanente e Secretariado Executivo para acompanharem a implementação das resoluções pertinentes.

=- ~c=S. Os Ministros reiteraram a necessidade de re- forçar os mecanismos de concertação político-diplomática entre os Estados Membros no sentido de preservar os seus legítimos interes~es no cenário internacional, em particular no processo de reforma em
curso no sistema das Nações unidas e nas organizações regionais de que são membros. Na perspectiva
do alargamento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas
de forma a assegurar a integração de três países em
desenvolvimento e mais dois países desenvolvidos,
os Ministros reafirmaram o seu desejo de apoiar a
inclusão do Brasil como membro permanente daquele órgão.
·
6. Os Ministros registraram com satisfação a
eleição de Portugal para o Conselho de Segurança
das Nações Unidas, que mereceu o apoio dos Estados Membros. A presença de Portugal naquele órgão da ONU, juntamente com o segundo ano do
mandato da Guiné-Bissau, reforça a visibilidade internacional da CPLP e a sua capacidade de intervenção no sistema das Nações Unidas.
7. Os Ministros escutaram a informação prestada pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola e manifestaram a sua preocupação pela grave situação que -põe em causa a implantação integral do Protocolo de Lusaka. Nesse contexto, reiteraram o seu apoio às Resoluções pertinentes do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, nomeadamente a Resolução ng 864 e rig 1118/97 que
enunciaram um_ conjunto de_ mE!dtdª-s, em particular cóntra a Unita, e a declaração da mediação e
da Troika de 14 de j_u_lho de 199?, em quesão condenados com a maior energia atos negativos recentemente praticados por aquele movimento.
Com efeito apelaram ao líder da Unita para que
apresente à Missão de Observação das Nações
Unidas em Angola (MONUA) todos os efetivos militares que escaparam ao controle das Nações
Unidas com vistas a serem desmobilizados, permitindo desta forma, a extensão sem sobressaltos da
AdministraÇão do-Estado todo tE)rrltÓrio-llacional
e a livre circulação de pessoas e bens.

a

8. Os Ministros reafirmaram seu apoio à autodeterminação do Povo Timorense e congratularamse pela atribuição do Prêmio Nobel da Paz ao Bispo
D. Ximenes Belo e ao Doutor Ramos Horta. Neste
quadro, os Ministros registraram com satisfação o
novo formato negocial proposto pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, com vista ao relançamento
do diálogo tripartite e do diálogo intratimorense, para
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encontrar uma solução justa, global e internacionalmente aceitável da questão do Timor Leste, no pleno
respeito pelos legítimos direitos e aspirações do seu
povo, em conformidade com o Direito Internacional.
Exprimiram preocupação pelo agravamento das violações de Direitos Humanos e liberdades fundamentais recentemente ocorridas no Território e apelaram
ao cumprimento integral das resoluções da Comissão dos Direitos Humanos aprovadas sobre a matéria.
9. Os Ministros tomaram nota igualmente dos
projetas aprovados e dos implementados com o
apoio financeiro do Fundo Especial. Neste contexto,
congratularam-se pelas importantes iniciativas e
apoios de organizações da sociedade civil, fundamentalmente através da realização de eventos e
projetas que muito contribuíram para a materialização dos objetivos fixados na Declaração Constitutiva
da CPLP.
1 O. Os Ministros decidiram adotar as recomendações emendadas a 1! Reunião dos Responsáveis Políticos pela Cooperação da CPLP, realizada em Lisboa nos dias 16 e 17 de abril de 1997,
as quais inter alia identificaram como áreas de
concentração da cooperação no seio da CPLP o
reforço da capacidade institucional nos Estados
Membros, formação e valorização dos recursos
humanos e mobilização e coordenação de ações
de solidariedade, reconstrução e reabilitação do
tecido social e económico.
11. Os Ministros, examinando a questão da valorização da Língua Portuguesa, encarregaram o Secretariado Executivo de convocar uma reunião com
responsáveis governamentais e outras entidades
competentes para aprofundar a discussão sobre o
Instituto Internacional da Língua Portuguesa.
12. Os Ministros registraram com satisfação a
aprovação pela Assembléia Nacional de Cabo Verde
do Estatuto do Cidadão Lusófono, que estabelece
um tratamento específico e privilegiado aos cidadãos
dos Estados Membros da CPLP em Cabo Verde, facilitando, desse modo, a livre circulação de pessoas
e bens e promovendo a integração, o que se revela
como uma contribuição importante para a consolidação e o desenvolvimento da CPLP.
13. O Conselho de Ministros diferiu à apreciação do Conselho de Concertação Permanente a
avaliação da proposta de regimento do Fundo Especial apresentada pelo Secretariado Executivo.
14. Os Ministros aprovaram resoluções relativas ao Regimento Interno e ao Orçamento.
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15. Os Ministros aprovaram uma resolução sobre o Estatuto de Observador, e decidiram propô-la
à adoção da próxima Conferência de Chefes de EsJado_e.de_ Governo.
16. Ao final dos trabalhos, os Ministros assinaram o Acordo de Cooperação entre os Governos Integrantes da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa para a Redução da Demanda, Prevenção do l.Jso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
17. Os Ministros aceitaram com satisfação o
convite para que a próxima reunião do Conselho de
Ministros se realize em Cabo Verde e tomaram boa
nota do apelo de Cabo Verde aos demais Estados
Membros e ao Secretariado no sentido de apoiarem
os seus esforços de organização desse evento e da
próxima Conferência dos Chefes de Estado e de Governo em Praia.
18. Os Ministros expressaram ao Brasil, ao Estado da Bahia e à cidade de Salvador o seu agradecimento pelo acolhimento caloroso e pela hospitalidade fraterna dispensados a todos os participantes à
reunião do Conselho de Ministros da CPLP.
Feito em Salvador em 18 de julho de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" será atendido, na forma do Regimento.
(;om ap~~vra a_:gen~clora. f3enel:lita da Silva~
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'!s e Srs. Senadores, amanhã, dia 25, é o Dia Na-cional de Luta péla Reforma Agrária e o Rm da Violência, da InjustiÇa Social e da Impunidade no Campo. Creio que vai ser um dia de grande mobilização
nacional, que estou acompanhando, e também de
adesão.
Quero fazer esse registro, porque esta mobilização nacional deverá ser, como sempre foi o espírito do povo brasileiro, uma mobilização pacífica, legítima dos anseios das classes populares e da sociedade civil.
Sabemos que existe uma insatisfação, conforme têm demonstrado trabalhadores rurais e urbanos, servidores públicos civis e militares, caminhoneiros e donas de casas, uma insatisfação que vai
além das questões salariais.
Por isso, hoje, queremos pedir apoio para essa
mobilização, a fim de evitar que ela seja vista como
uma demonstração de badema, de indisciplina ou de
confusão. Essa grande manifestação vai testemu-
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nhar toda a preocupação que vários segmentos â~
sociedade estão tendo no que diz respeito aos investimentos sociais.

Q SR. PAI:;SIQj;~(Antonio Carlos Magalhães)
-A sessão está prorrogada por 20 minutos.
Com a palavra a Senadora Marina Silva.

Basta uma rápida análise do cenário internacional mais recente para vermos que estamos vivendo grandes crises, exatamente por falta de diálogo
entre os poderes constituídos e a população sobre
os interesses dos trabalhadores.

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro
algo que vem sendo motivo de preocupação por parte das pessoas de bem no Estado do Acre, que têm
compromisso com a democracia e têm combatido a
violência e o desresi>eito aos direitos humanos.

Portanto, faz-se necessário, sem demora, reavaliar as diretrizes que têm norteado a construção do
nosso País, principalmente no que se refere ao
abandono da preocupação com o bem-estar social.
O Estado não pode continuar omisso.
Lamentamos que, dessa mobilização, possa
surgir uma outra, que nos preocupa. Compartilho as
preocupações já manifestadas nesta Casa, por vários Srs. Senadores. Hoje tive a oportunidade de ouvir o Senador Romeu Tuma, que, até em particular,
citava o caso do Estado do Rio de Janeiro, onde há
o receio de que uma categoria a quem é dada a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos
esteja nas ruas, mobilizando-se de norte a sul do
País, com arma nas mãos. Isso mostra o inconformismo com a situação de pobreza que estão vivendo as nossas polícias.
Precisamos resgatar a dignidade humana. Sem
querer tomar partido de um lado ou de outro, temos
que estar juntos, porque o momento é difícil, delicado, no qual deveremos preservar um dos maiores
valores que _temos e que está acima de qualquer
equívoco cometido pelos governos atuais ou pelos
anteriores: a democracia. Exercê-la agora faz parte
das nossas necessidades. Sabemos que as polícias
estão reivindicando melhores salários, melhores
condições de trabalho, segurança para elas próprias
e para suas famílias, casa própria, melhoras na
prestação de assistência social no que se refere à
educação, à saúde. Tudo isso representa necessidade básica dos seres humanos, de todos os trabalhadores.
Concluindo, Sr. Presidente, esse movimento
deve ser acompanhado pela nossa vontade política
em não usar de qualquer método ou qualquer ação
que possa pura e simplesmente levar ao esvaziamento do poder dos governantes, num momento tão
delicado. É preciso negociar com essa categoria. O
povo está buscando a justiça social. Temos que garantir a paz, em tempo de guerra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

O Município de Xapuri foi vítima de inúmeros
casos de violência, tendo como último o assassinato
do sindicalista e ecologista Chico Mendes. Toda a
luta desencadeada por esse sindicalista, através dos
seus famosos embates, deu como resultado, após
todos_ esses anos de muito sacrifício e perseguição,
a eleiÇão do Prefeito- JúliO Biúbosa: que inclusive é
seu primo, seringueiro também como Chico Mendes,
ex-Presidente do Conselho Nacional de Seringueiros, ex-Presidente da Cocperativa de Xapuri, uma
pessoa respeitada rio Acre por aquelas pessoas de
bem, que reconhecem o seu trabalho, e no Brasil
rodo pelas pessoas1igadas- à. quesfaoda-preservação da Amazônia e ao trabalho que vinha sendo realizado pela Cooperativa de Xapuri.
O Prefeito Júlio Barbosa, mesmo tendo encontrado essa administração nas piores condições
- o salário dos servidores estava atrasado há sete
meses, e nenhuma atividade, em termos de trabalho, estava sendo realizada por parte da administração -, já está conseguindo regularizar a situação, pagando corretamente seus funcionários, investindo na cidade, melhorando os serviços de
saúde e de educação e recuperando ramais e estradas vicinais utilizadas no escoamento da produção. O Prefeito Júlio Barbosa está realizando um
trabalho que vem sendo respeitado pela população do Município de Xapuri.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou
fazendo este registro aqui, porque, em Xapuri, setores do PMDB e do PPB, inconformados com essa vitória, e parentes do assassino de Chico Mendes e
do mandante desse crime, estão orquestrando uma
verdadeira perseguição à administração dessa cidade.
Um dos Secretários do Prefeito já foi ameaçado e espancado. Foi dito que ele seria morto se não
se retirasse da cidade. Essa é uma ameaça muito
grave! O Prefeito vem sofrendo inúmeras ameaças.
Pasmem, Srs. Senadores, mas essas ameaças são
uma articulação do próprio Presiden~e da Câmara,
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que é funcionário do lbama; contra ele, há inúmeras
não tenhamos mais um cadáver em Xapuri. Muitas
vezes, o PT, Partido do qual faço parte, é acusado
denúncias de que ele foi conivente com desmatamentos irregulares, em parceria com os familiares do
de gostar de cadáveres para chorar sobre eles. Não
gostamos de cadáveres. Não 'gostaríamos que Chiassassino de Chico Mendes.
co Mendes, lvair Higino, Calado, Wilson Pinheiro e
Faço este registro, para que conste dos
Elias tivessem sido assassinados. E poderia dizer
Anais do Senado Federal. Se algo acontecer ao
Prefeito Júlio Barbosa ou a qualquer inocente que,
tantos outros que foram assassinados com o silêncio
neste momento, esteja sendo ameaçado por essas
e a conivência de quem estava no Governo, mas
que, depois, fazem discursos bonitos em solidariedapessoas - não poderia tipificá-las nem como 'coronéis de barranco' -, o Brasil e a sociedade braside à viúva, aos filhos e a eles próprios, como aconleira terão responsabilidade em relação a essa
teceu no caso de Chico Mendes.
questão. Nesse sentido, já encaminhei expediente
É em nome dessa luta e desses que já tombaao Ministro da Justiça, Iris Rezende, para que proviram que estou aqui, pedindo solidariedade, porque
dências sejam tomadas no sentido de dar seguranXapuri_ hoje está sendo palco de um novo levante de
ça a essas pessoas.
setores que, inconformados com a democracia, tenEstou" dando conhecimento ao Senado daRetam fazer valer os seus propósitos - muitas vezes
pública, porque, no Acre, o Estado de Direito muitas
mesquinhos e espúrios - desta forma: com ameavezes é ameaçado em função de interesses polítiças, espancamentos e calúnias.
cos. Não se pode admitir que, por divergências políSr. Presidente, feito este registro, anexarei ao
ticas, partidos que têm estrutura, nome e responsameu pronunciamento a nota enviada pelo Partido
bilidade nacionais tenham membros seus envolvidos
dos Trabalhadores. E espero que o Ministro lris Reem atividades como essa.
zende dê todo o apoio e atenção para as ameaças
Gostaria, inclusive, que as pessoas de bem do
que estão sendo feitas ao Prefeito e à sua equipe.
Na verdade, três secretários estão sendo ameaçaPMDB ficassem atentas ao que está sendo dito aqui,
porque, se alguma coisa acontecer, alguém tem que
dos. Um já foi espancado.
ser responsabilizado. E os responsáveis serão
Ora, que país é este, em que as pessoas são
aqueles que estão patrocinando aviões e estrutura
espancadas por estarem prestando serviços na área
de meios de comunicação para denegrir a imagem
de geração de emprego e renda, porque estão recudo Prefeito e para fazer com que pessoas inescruperando ruas e estradas vicinais, patrocinando um
pulosas fiquem se utilizando de bandidos para fazer
-~eryiço para a população? E essas pessoas são
ameaças.
ameaçadas· de pararem de trabalhar. Pelo amor de
Não tenho medo desse tipo de ameaça. Para
Deus, o Brasil precisa acabar com esse tipo de coimim, o maior protelar é Deus, aquele que está acima
sa! Precisamos, como Deputados, como Senadores,
de nós. Entretanto, temo pelas pessoas que estão
ou quem quer que tenha uma função pública imporali, temo Pelo Prefeito Júlio Barbosa. São muitos
tante, ajudar. É inadmissível que, num Estado em
anos de trabalho, de luta e de humilhação que essas
que o Governador tem mais de 150 quilos de propessoas têm passado no Município de Xapuri, e,
cesso sem que se diga nada, o Prefeito, inocente,
agora, com uma Prefeitura trabalhando, buscando
seja vitimado e ameaçado. E há o agravante de que
parceria, fazendo tudo direito, em função de uma detodos os meios de comunicação trabalham no sentiterminação da Justiça de que contratações irregulado de mostrar para todo o Estado do Acre que o
res foram feitas em administrações passadas e que
monstro é o Prefeito.
a Prefeitura tinha que rever e abrir concursos, sob
Se não é possível falar de quem realmente copena de responder por crime de responsabilidade,
mete crimes, irregularidades, desrespeito aos direiuma verdadeira arruaça vem sendo praticada no Mutos humanos, que entra na terra indígena, contrata
nicípio no sentido de desestabilizar a administração
sua própria empresa para fazer obras, ou seja, se
do Prefeito.
não se tem coragem de falar sobre esses, que não
Houve um pedido de impeachment do Prefeito
falem da honra de inocentes.
pela Maioria, e ele tem apenas dois Vereadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Mas é inocente; todas as provas documentais mostram a sua inocência.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
É fundamental que as pessoas de bem acomSRA. MARINA SILVA EM SEU DISCURSO
panhem essa discussão, para que, daqui a pouco,
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Rio 13ranco-Acre, __
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28.05.1997.-

Senhor Prefeilo,

7~ :!·

O:.'rn o :~resente, f~ica V. F.xª ~ notificado -::v inte:.r:.:
·k· AcÓrdão N22097/97 , co;)í a 'l.'1Cxa), '::Xarad~ nos autos do Processo N°3468/!l6-

orçzrn~-:hri a, co!""lt~Cil, fir~o..""1c~ir:..

'I'CE/ACRE. ::nspeção Or<":i:!á:--:..a. n;;s à:-eas:

·::...!'):'

e

\

R~>::PI2i tosa\nente,

-~\ () l' h; ,\AAuJv
--1 •

c..,,~ •. roae.
/

!~'1\:i

1Jl!.

rruUA

Vre·idente
do TCE/ACRE
\

Exrro. 3r.
DD. P!'e:feit:o do Municipio de
XAl'URI-,~CRE. ·-

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

ACÓRDÃO
Feito
Relator
Assunto

N° 2.097

: Processo ;-.i• 3.468/96 • TCE.
: Conselheiro FRA:'<ICISCO DIÓGENES DE ARAÚJO.
: Inspeção Ordinária nas áreas: orçamentária, contábil, financeira e
patrimonial da Prefeitura Municipal de Xapuri. exercício dr 1995.

pa-
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Inspeção. Reiterada inobservância às Leis n°s 4.320/64 e
8.666/93. Despesa com pessoal acima do teto
constitucional. Omissão no dever de regularizar a
situação dos servidores contratados sem observância ao
certame público· tArt. 37, II da CF). Irregularidade.
Multa. Notificação. Apensamento.
Vistos. relatados e discutidos os autos do_frocesso N• 3.468/96, acima indicado,
A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Esiàdo do Acre. à unanimidade. com
voto da Presidência para compietar quomm e de desempate, acolher o voto do Conselheiro
Relator e. por maioria. o acrescimo constante do voto do Consellieiro Hélio Saraiva de Freitas,
pane integrante deste aresto: 1 - considerando irregular a gestão da Prefeitura Municipal de
Xapuri - exercício de 1995, de responsabilidade do Senhor José da Silva Cunha, Ex-Prefeito: 2 pela aplicação de multa, na forma do art. 89, da Lei Complementar Estadual n.• 38/93, ao
Senhor José da Silva Cunha. incurso na alínea "b", inciso III. art. 51, da citada Lei, no valor
correspondente a 500 (quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Acre. assinalando o
prazo de 30 (trinta) dias para o seu recolhimento; 3 - pela notificação do atual Prefeito de
Xapuri. para regularizar, no prazo de 90 (noventa) dias, a situação dos servidores do município
contratados em desacordo com o an. 37, inciso II, da Constituição Federal e diligenciar no
~r.ntirlo rir. ilrlr.rulilr il r.onrnhilirlilri'" ~ T.ri n • 4 17f1ftíil. ri~ mrlo rhnrln ri~nri11 l f.'i'tt Tribuml; r1
Após, pelo apensameuto d~ste processo ao de n° 3.402/96, referente a Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal de Xapuri- exercício de 1995. Vencidos, em parte, os Conselheiros Relator
e Isnard Bastos Barbosa Leite, CJUanto ao acréscimo constante do voto do Conselheiro Hélio
Saraiva de Freitas. Ausemes. eventualmente, o Conselheiro Marciliano Reis Fleming c,
Í\l~IÍ~q,\ií\f\l,<;nl';, Q~ Ççm~çli;\çip;>~ ,lç~~ :\l!li:YHQ Arí!\liç ~~~ fãri~ - rr~~ill~m~. ll Vi:lmir Ççm~~

Ribeiro

(A c ~r ys2:97 ~fi. 02)
--rft/éa;_QA"~~

Cons. FRA:iCISCdoióGE ES DE

I RebJ<Ír

~

/
r'ui presente:

t\ -(

· ..-.

, ,·,c...,.. r.•,.r:Vllv"

rJ' ,...;.__.

·';.J, •

:'>tARIO SÉRGIO :-.iERI DE OlfVEIRA
Prnetn·•dor·Cbtfl!' do M.P.E. junto ao !CE/ACRE

emnen:1c.io
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FEITO:
PROCESSO Nll 3.468/96
RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO DióGENES DE ARAÚJO
ASSUNTO: INSPEÇÃO ORDINÁRIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
XAPURÍ - EXERCÍCIO DE 1995.

RELATÓRIO

A Inspeção Ordinária realizada na Prefeitur~ Muni
cipa~

de Xapuri - exercício de 1995, gestão do Prefei•o
I; '
.JL,
t~.i. :.\lltOri 11nrtn 1'11' (1!,• .,.,~,.·, •
nal ?leno de nSl 329, do dLa 03 de abril de 1996.

-

1 11 1 1

JOSÉ

1.1. •• .1. ..:. .....

A 2a IGCE iniciou seus trabalhos em 14 de ma:o de
1996, com a requisição dos -documentos para análise e, cor:cluso ao DAFO em 03 de agosto de 1996, com o devido- rela.tório te
cnicc de fls. 06/18.

o feito me foi distribuido ne. sessão ordinária de
nG

353, do dia 24 de setembro de

!l'f~!·.'!:~~·!..!t,
consta~ou

r.; ~!!>~..:.a.:. .

1~96.

Ao examinar a gestão contábil, financeira, orça '-'l-'"'"'"'"'.i.vuc<l "' !J«Lt·l.monial oa l-'re.!e~ t:ura a o::~ IGC:::
que se encontravam irregu~ares a execuçac ~cntao:~;
~l. ·w~.-·=:::a::..v Ut! !-JÇ.gê:i!m::~tl L();

~lmoxarit aao

ou a e pós 1. -c;:

de

~ate~ial;

bens móveis, materiais permanentes e
equipamentos
em use; e os bens imóveis. os demais tópicos analisados encon tra•.ram-se regulares com ressalvas.

o orçamento do poder executivo municipal

aprcvadc
;Jela Lei n2 186/94, fixou a-despesa e estimou a receita
em

:.gual valor dé R$ 566.160,00, sendo reajustado através
da
Lei n2 188/94 para RS 1.326.860,00. Com as suplementaçoes e-
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~x~naíoio
rr:o~t-a::".-:e

e~ u~

o ongomonto fechou o ano

de ?:S 2.04l.:;;g.__5L (do:c--.'"fls.23/24) .

.~. :::nspe-::oria apurou um gasto com pessoal na orden
l. 2-~S. 309,90, ::orresponden"te a 84% ---das recei
Oes-::a rorrr.a .a pode::- municipal
-:es -:io ;:".un:.ciplo.

.C: e ?.5

~as

~c;:-ren-

a.s de-:er:n:.r.e..ções .::!o ar:. 3,§.-. do Ate das DisposiçõeS 2Gns-:::i tu ..
c:.·:::J.a:.::. 7:-ar-.si ~éri;?.,.s__ . C.s ccr.st'.. tu i.ção Federal·.-

O r e la tório técnico à fl. 14, aponta que a

Prefe~

c;: Xapuri <:inhat±w.cuadro de servior comoosto
de 377 ~esscas. -:odes aQmit1dos sem concurso público (doc.fl~
t~r:a Munic:i.~al

231 a 3ll}.
As
E:~si~o

despesas com a t1anutenção e Desenvolvimento

de

a r..:.:-;.g:..ram ;..:m rno.ntant:e de R$ 437 .118, 95, equivalente

29,50% das recei:.as de i.rr:postos e transferências.

Portanto

aent::--o do li:;Jite cons-titucional_(art. 2l2,CF).

Devidamente éitado conforme documentos às
fls
·)rdenado!' x:ie despesas apresentou tempesti vamen
êe, :::efes23. ~e Cs, 370/3S7 .. Determinei ao DAFO novo oront;n
ci~men-::o face ao surgimento de novos documentos e
informa·
:;ões.
36·3

~

352.

<:)

As

fls. 380/397 constam o relatório complementa~
númerc
em~ tidc ;:-ela 23. :GCE~ _admitiYldo_ distcrsão qu~tc ao

de pessoal do quadro

de

servidores

da

Prefeitura.

O

·.rantame!"'j1:o i!1dica a existência de 451 servidores,

novo le·
conforrr.•

side!"açces da ::!e.fc,sa !lão _justificaram as irregularidades

de·

!er:taàas.

O

~?E

opinou às fls. 401 e 404, através do Procu-

!"ador ~<:áric Sérgio Neri de Oliveir-a.

t

meu relatório.

:tio Br·anco

de 1997
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RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO DiúGENES DE ARAÚJO
ASSUNTO: INSPEÇÃO ORDINÁRIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL,

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA PREFEITURA

MUNICIPAL

DE XAPUR! - EXERCíCIO DE 1995.

CONCLUSÃO E VOTO

A gestão da Prefeitura l'>!un1cipal de Xapurí -_e~':e:;
·:i cio de 1995, de responsabilidade do senhor JOSt
DA SII,VA
cm~, Prefeito, apresenta-se eivada de irregularidades de or
dem técnica e legal. Os mais elementares princípios da admi::

ni.;;tri7GÂn núh11 r A ri Pi Y<lr;~m rilil

i'QI1

obcidóoidoo.

Niie

!!!e

t-'"'J"

buir essas i.mpropriedades a falta de conhecimento técn:!.Está claramente caracterizada a omissão ~ '!. negligência.
~ desc~mprimento da legislação pertinente vem
verificando
am.:almente e. não !":.á ações dos gestores para
'adoçãZ'tic)'~ P!'Q
cedimentcs legais.

;:;. '!:1' i

.

co.

se

a

Dos 14 (quatorze) tópicos analisados pela Inspet:2
~:a
03 (três não registram ocorrências, 06 (seis) estão irr~
gulares e 05 (cinco) regulares com ressalvas. Estes indicado
re~ apontam para uma total desorganização admin~strati~a
do
poder executivo municipal, levando esse poder a cometer_EE~~~
ta!".~!!~ il~:f1·~,..;3~.!.,;. Lt::.i.-"a 4.S20/ô4 e n"' 8.bboi::~;:,.
O prin~Ípie ée eo!!uilib1•i.v u•'<i""""'"~;_<.lu 1'1;! quebr:;
viste que a Prefeitura encerrou- o exercício com um déficit de R$ 72.226,13, ferindo assim o enunciado do art. 48,al!
nea ''':l" da Lei n2 4.320/64.

.j~.

?refei tura Municipal de XapU!'Í dispendeu
no
exercício 84% das suas receitas correntes com pessoal. Fercen
A
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bem supericr à.qt..:ele pe:-mi t-::.-do pelta. Ccns·-e.:.. tuição

?ede-

ra~.

Ceve-se salie~tar que o municÍpio não vem adotando medi
::!e:s de adequação dessas despesas à legislação. O quadro
C.e
;:es~:;:,al :.:cr.:. L-51 pes.so3..s é composto de servidores q'.le ingress~
:-a:n ::o sel".riço públ.icó sem· sl.lbiriissao ao certame do
concurso
)....::.wl.i.c:u. O Cltei'e do i:"oaer 111um.c~paJ. nada f'ez· para regularizar esses contra tos já que ser ·constituem uma afronta ao art.
37, inciso II da Consti tuiçâo Federal.
Diante dos fatos analisados e relatados, VOTO:
1- Considerando IRREGULAR a gestão da Prefeitura Municipal de
Xapurí - exercício de 1995, de responsabilidade do senhor
José da Silva Cunha, ex-Prefeito.
2- Pela aplicação de multa na forma do art. a9. da Lei ComplS!.
mentar no 38/93, ao senhor José da Silva Cunha,
incurso
na alínea "b", inciso III, art. 51, da citada Lei,
a qual
arbitro em
UPF's (duzentas Unidades Padrão Fiscal) do
Estado do Acre, assinalando o prazo de 30 (trinta)
dias
para o recolhimento.

5óo

3- Pela NOTIFICAÇÃO do atual Prefeito de Xapurí para

regular~

zar a situação dos servidores do município contratados em
desacordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e diligenciar no sentido de adequar a contabilidade à
Lei no 4.320/64, de tudo dando ciência a este Tribunal.
4- Após, pelo apensamento deste processo ao de no 3.402/96 re

ferente a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
Xapurí - exercício de 1995.

t

o meu voto.

de
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Concedo a palavra à nobre Senadora Mariuce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - AR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, há algum tempo, minhas preocupações, manifestadas nesta tribuna, vêm sendo o tratamento diferenciado existentes entre as regiões brasileiras, um processo de longo tempo que desaguou
nos desequilíbrios regionais existentes na atualidade.
E a considerar os recentes estudos do Instituto
de Pesquisa Económica Aplicada, o IPEA, a retomada dos investimentos em nosso País apontam para
piorar a concentração de renda em determinadas regiões já privilegiadas, aumentando a distância entre
os dois brasis que se fundem num só e onde a marca divisória está na linha equatoriana.
As informações que tenho em mãos, frutos de estudos preliminares do IPEA, elaborados por técnicos aitamente qualificados, mostram uma realidade assustadora.
De acordo com o Professor Leonardo Guimarães Neto, da Universidade Federal da Paraíba e tra-balhando para o IPEA, dos R$73,4 bilhões que investidores do setor privado têm programados para aplicar até o ano 2000, 64,3% desses recursos deverão
ir para o Sudeste; 17,6% para o Nordeste; 7,5% para
o Norte e apenas 1 ,2% para o Centro-Oeste.
Outros números da mesma fonte nos mostram
um passado nada diferente, em que os investimentos
estrangeiros realizados em nosso País no período de
1987 a 1995, 89% foram aplicados no Sudeste e os
11% restantes pulverizados entre as demais regiões.
Como podemos observar, as decisões e as intenções dos que detêm o poder económico - principalmente os investimentos industriais - não sugerem
novas frentes de trabalho e realizações. Ao contrário,
sugerem sua permanência nos locais onde os níveis
de concentração económica já foram estabelecidos.
Nas demais regiões, se algumas frer.tes de tra~
balho são criadas, essas, na realidade, são de pequena monta, de projetas que geram menos riqueza.
O ciclo de pobreza permanece e as perspectivas de
desenvolvimento eternizam uma "esperança" futura.
Felizmente, diante dessa realidade difícil de
ser mudada por motivos óbvios, uma luz se faz no
fim desse túnel de dificuldades.
Se de um lado, nós do Norte, sofremos a falta
de infra-estrutura básica em todos os níveis, fator
por si só proibitivo à instalação de pólos industriais e
mesmo indústrias de médio porte geradoras de empregos e riqueza, por outro lado, fomos poupados da
ganância destruidora do meio ambiente e tivemos
preservadas férteis e extensas áreas de terras produtivas, propícias ao fácil plantio e à colheita promissora.
Exatamente aqui, na baixa densidade populacional e extensas faixas de terras agricultáveis, reside nossa força e a condição de impormos as mudanças necessárias ao nosso desenvolvimento.
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Afinal, representamos a ~nica mudança reconhecida como positiva, não só ao País, mas ao mundo inteiro, que são as nossas possibilidades na agricultura.
As portas da fartura definitivamente se abrem com
as novas fronteiras agrícolas que se criam no CentroOeste e caminham celeremente em direção ao Norte.
As estatísticas não mentem ao concluir que, no máximo em dois anos, o Mato Grosso será o maior produtor
de soja do Brasi~ posição hoje ocupada pelo Paraná
Goiás, outro exefllJb que se fimia na proclt.ção agrícola e afins, hoje é deslaque nocional na produção leiteia, ocu-

pandoÇ> segundo kJgare quase iguaJando.se a São Paub.
E nítido o deslocamento da produção agrícola da
Região SuVSudeste para as áreas de cenado do Centro-Oeste e do Norte, onde se produz eom menor custo~
· · Estudos
Ministério da Agricultura, da Embrapa e da Conab nos mostram que uma consciência nacional está se fazendo em tomo da agricultura.
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, enquanto no Centro-Oeste a produção média de trigo é de 4,3 mil quilos por hectare, na Região Sul um hectare produz apenas 1.750 quilos.
Outro exemplo é a produtividade de milho. No
Centro-Oeste, essa cultura chega a 4 mil e 28 quilos
por hectare, mil quilos a mais do que no Sudeste.
Certo é que a quantidade produzida na Região
Norte não é ainda significativa, se comparada a outras regiões tecnologicamente mais avançadas.
A falta de incentivos e de investimentos em infraestrutura afastam, por enquanto, investidores de vulto.
Nossa vantagem em qualidade, infelizmente,
não supera a quantidade produzida em regiões
rriaisadequaâ<iinEmte-eqiJipadas:
- · ·· ··
Mas o termómetro da escala competitiva já começa a mostrar outros caminhos para o empresariado da produção agtopastoril e hortifrutigranjeiro.
Levantamento da Conab mostra que, além da
tecnoloQia, as melhorias do sistema de transporte
no Centro-Oeste e no Norte vêm viabilizando o aumento da produção nessas regiões.
O milho, o arroz e a soja, hoje produzidos em
Rondônia, Amazonas e Mato Grosso vão para Porto
Velho e de lá descem -de ·navio,· pelo rio Madeira, até
Manaus. De Manaus a produção é levada para a Europa. Já a produção de Tocantins, Piauí e Maranhão
é escoada via Ferrovia Carajás até o Porto de São
Luís e de lá exportada para o Prime.ir_o Mundo. _
--Apenas
exemplos~
ilustrar a viabilidade do Centro/Norte, representam hoje uma economia
de R$40 reais, por tonelada, no transporte em relação
à produção que embarca nos portos do Sudeste.
É salutar, Sr. Presidente, ouvir frases como as pronunciadas pelos Doutores Célia Rorentini, Assessor do
Ministério da Agricultura, e Elíseo Contini, Pesquisador da
Embrapa O primeiro foi taxativo ao afirmar que 'a produção está mudando porque é mais lucrativo. Maranhão, Piauí,
Rondônia, Goiás e Mato Grosso estão se tomando grandes

do

e5ses

para
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produtores de grãos, prirq:laJrnente de soja, nilho e trigo,
destirados à exportação". O segundo COf1lJiernenta: "Vários
fatores contriJuem para essa mudança: são terras mais m:
ralas, dima definido e alta produtividade. Essa nova fronteira
agrícola es:á levando às Regiões Centro-Oeste e Norte a
agroindústria e a indústria de insurros agrícolas. A produção
em escala de milho fará com que tarrbém a suinocultura e a
avicultura se desloquem para lá".
Roraima, Sr. Presidente, também possuí todas
essas qualidades e muito mais. Nossa posição geográfica é estratégica. Dividimos fronteiras com a Venezuela, no meio do já conhecido "corredor caríbenho" e com a República da Guiana.
Nosso excedente de produção está a alguns quílômetros dos venezuelanos, consumidores garantidos e
com alto poder de trocas comerciais, urna vez que sãc
produtores e exportadores de ferro e açe mani.Jfaful'acf<JS
e cimento de primeira qualidade, além do petróleo e seus
derivados. Tudo isso a preçes altamente competitivos.
Poucos quilómetros também nos separam das
ilhas caribenhas, futuros e certos consumidores de
nosso excedente agropastoril.
Na realidade, Roraima vive um ostracismo im·
posto contra a vontade de nosso povo. Terras, cora·
geme determinação não nos faltam. Temos de sobra.
Faltam, sim, os incentivos e os investimentos certos.
Hoje, em números reais, quero apresentar à Naçãc
brasileira e aos nossos dirigentes maiores urna solução.
De problemas, estamos cheios.
Levantamentos que solicitei da Superintendên·
cia Regional do INCRA em meu Estado - que farei anexar a este meu pronunciamento-, mostram o quão poucc
necessitamos para o assentamento ir'ríeâiãfo âe 33 mil
familias de colonos. Em apenas duas áreas, numa das
quais já iniciados 21 projetes e ocupimdo 1.192.448 hEic:
tares, já temos assentadas 7.938 familias e ainda sobram espaços para outras 11.936 colonos. Essa área, totalmente demarcada e capacitada a receber . quase
20.000 colonos, já possui mais de 1.1 00 quilõmetros de
estradas vidnais implantadas; 60 escolas rurais construí·
das; 12 postos de saúde funcionando; 1 galpão comunitário e outras benfeitorias necessárias às comunidades.
Parcos recursos, hoje na ordem de R$200 milhões, irrisórios diante da grandeza do projeto,· da
terra de primeira qualidade e diante do que se gasta
em desapropriações e burocracia, víabilizariªCil__E!ITl
100% o assentamento dos outros quase 12 mil colonos que completariam o projeto.
Esses recursos, Sr. Presidente, não seriam
para gastar em desapropriações ou sumir nos ralos
da má aplicação. Esses R$200 milhões seriam para
a realização de mais 1 .300 quilómetros de vicinais; a
construção de mais 102 escolas rurais; mais 27 postos de saúde; 5 galpóes comunitários e também para
atender, com recursos vivos, às 11.936 fammas com
os créditos de implantação referentes à alimentação,
fomento e habitação.
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É isso mesmo, meus nobres Pares. Hoje, com
. <ipenas 8gQQ.rtliLhõe§._1 U!36..Jamílias poderão receber em Roraima seu lote de 60 hectáres com toda
a infra.:estrutúra necessária, com dinheiro nos bolsos, para produzir o seu e o nosso alimento e dar
dignidade às suas famllias.
Essa projeção, devo ressaltar, é estimada de forma
a que cada colono tenha, no mínimo, 60 hectares. Nos
moldes dos assentamentos que se fazem no Nordeste,
.Centi'o-Oeste e Sul, poderíamos multiplicar por dois esse
número, pois os módulos rurais nessas regiões oscilam
entre 15, no mínimo, e 30 hectares no máximo.
Uma segunda área, com 1 milhão e 300 mil hectares, constituída de terras devolutas da União, propícias à agricultura e aguardando apenas o projeto,
aguarda a ch~adª de outras 21.666 famílias, se considerarmos os módulos a 60 hectares cada um. Nesse
segundo caso, também isento de quaisquer gastos
corri desapropriações e outras formalidades burocráticas, dependendo ápenasda.YQOtade política, outros
R$350 milhões-danam a quase 22 mil familias - na
realidade um contingente de aproximadamente 70 mil
pessoas -,a re<!Jfza@Q.(jf:i! _!i!li.LSOnho mais distante: a
terra. Aliás, seu único instrum.!Joto ge tral:!<llho.
.
_"C> SR. PR_es]D-ENIE _{Çarlgs PatrQCínio) - Nobre Senadora, permita-me interromper V. Ex" para
prorrogar a sessã()~ COf11_a aquie.sG_ênçia_dQ.F'Ienário,
por maís u-ma hora.
.
V. Ex" contínua com a palavra.
A SRA. MARLUCE PINTO - Pois não.
...
Treze11tose clfl.Qü~.nJª Jlli!hé5ês.~ue seriam gastos apenas -com a demarcação dos lotes; a construção de exatos 3.029 quilômetros de estradas vicinafs; 303 salas_de_ªyi-ª;_I4_R..OStos _c:let .saúcie;J2_ gal. pões comunitários e todos os .c1!1!!11!Í~Lga.stos iniciais
-de um projeto. lncf!J::;os aqui, os créditos de implantaÇão - que são alimentação, fomento e habitação -,
_g_o~J::éédito_s_de produção de investimento e custeio.
Essa é uma realidade roraimense.
Urna realidade que, se bem pensarrros, avilta a
consciência nacional. Avilta, Sr. Presidente, porque lá está
a terra, livre, a esperar o grão que germina e o homem que
semeia; lá estão as possíbiridades; lá está o vazio humano
que excede noutras plágas e tanta angústia provoca
Não vou enveredar pelos caminhos das compara_çí'ie$ porque estes a lugar nenhum chegarrl. Mas faço citações das fortunas gastas em desapropriações pofêmicas, cujos resultados não calaram o grito dos sem terra
Mais uma vez, com o b_qndu.a história já caestradas-fáceís._cl!iseiem percorridas e, como~dlsse (i.rnoytra oportunidade, onde encontrar o remédio para a dor daqueles que sofrem e
não mais se sujeitam a paliativos.

minhan"do, moStro

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. MARLUCE PINTO EM SEU DISCURSO
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MINISTÉRIO EJITRAORDll"ÁRJO DE POúnCAFllNDIÁRIA
INS11TtJTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AClRÁRIA-INCRA
SUPERIN'Il:ND~CIA REGIONAL DO INCRA DE RORAIMA

QUADRO DEMONS'IRA.TIVO DE ÁREAS DISPONÍVEJS PARAASSENrAMENTOS EM
CRIADOSPROJETOS.
--~ ----

DA ~O,_ONDE AINDA NÃO F~RAM

N. • DE FAMtuAS A SEREM.AESENTADOS 21.666

ÁREA: 1.300.000

kEAUZADO' 'QtJAkr.

A-CÁO

TERRAS

-

ESTRADASfVICINAIS
ESCOLAS RURAIS
POSTO DE SAUDE
DEMARC.PARCELAS
GALPÁO COMUNIT.
CRÉDITO
IMPLANTAC\À.O
• ALIMENTACÃ.O
• FOMENTO
• HABITACÃ.O
CRÉDITO PRODUCAO
PROCERA·
INVESTIMNTO
PROCERA- CUSTEIO
TOTAL

-

··-.
-

-

-

-

,..

QUANT.

A

REALIZAR.
3029
303
72
21.666
72

-

-

UN

KM
UN
UN
PARCELAS

15.725.000 00
9.393.000 00
1..517.760 00
7.843.092,00
2.592.000 00

-

UN

-

FAJ.ill._lAS
FAM!LlAS
~lAS

7.366.440,00
16.032.840 00
43.332.000 00

21.666

FAMILIA.S

162.49.5.000,00

21.666

FAMiLlAS

21.666.000 00
347.963.132.00

21.666
21.666
21.666

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS SR-25
FROJETOS: 21 "PA~ CÓDIGO SIPR.A,: ÁREA (HÁ): 1.192.«8 HÁ MUNicfplO-----------CAP: ASSENTAMENTO: 19.874
FAYiuAsASSENTADAS: 7.938
ESPECIFICAÇÃO DA
AÇÃO
ESTRADAS VlCINAIS
ESCOLAS RURAIS
POSI"O DE SAúDE
D:EMAR PARCELAS
GALPAO COMUN!l'.
CREDITO
IMPLANTAÇÃO
ALWENfAÇÃO

REALIZADO
1.110,5
60
12
.5.999
01

FO~

2:S38
2.538

HABITAÇÃO

1.617

QUANT.

1.110 5
6D
12

5.999
DI

2 ..538
2.538
1.617

UN

KM
UN
UN
PARC
UN

FAM
FAM
FAM

A

REALIZAR.
1.381
102

27
11.936

os

11.936
11.936
11.936

QUANr.

UN

VALORES

1.381
102

KM
UN
UN
PARC

34.52.5.000 00
3.162.000 DO
569.160 00
4.3zo.sgoD
180.00000

27
1U3t5

os

11.936
11.936
11.936

UN

FAM
FAM
FAM

4.058.24Q..OO
8.832.640 00
23.812.0DQ...OO

'CRÉDITO
INVES!1MENTO
PROCERA
PROCERA CUSTEIO
TOTAL

U92

U92

FAM

11.936
11.936

11.!136
11.936

FAM
FAM

89.520.000 00
11.936.00!!.!!Q_
181.075.872,00

NÚMERO DE FAMÍUAS QUE PODEM SER ASSENTADAS NO ESTOQUE DE TERRAS EM PROJETO DE ASSENTAMENTO: li 936
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Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, -que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso:) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em meus pronunciamentos e votos,
tenho manifestado meu inarredável compromisso
com a política de privatizações e demais medidas
destinadas a promover a abertura econõmica e o enxugamento do Estado em nosso País.

Fique bem claro que não se trata tão-somente
de omissão dos órgãos e das instâncias que têm por
missão fiscallzãro funCionamento desse segmento
do mercado e garantir a reparação dos direitos do
consumidor lesado. O problema de fundo consiste
no vácuo aberto pelo caos gerencial e pelas carências financeiras da saúde pública corporificada no
SUS, e que, ao longo dos anos, foi sendo preenchida pela medicina privada de grupo.
As estatísticas oscilam entre 35 e 40 milhões
de usuários de segurose planos de saúde, o que faz
desse segmento um dos negócios mais lucrativos da
atualidade, movimentando de US$12 a US$15 bilhões por 11no. É óbvio que muitas, senão a maioria,
dessas pessoas estão sacrificando parcela considerável de seus magros rendimentos para honrar as
mensalidades, pois sabem que, com raras exceções,
o sistema públicode saúde é incapaz de prestarlhes um atendimento eficaz, decente e humano, em
caso de necessidade. Na prática, aquilo que em
qualquer país capitalista sério representa uma opção
do consumidor, em virtude da existência de uma medicina social forte e abrangente, entre nós, transforma-se em custosa obrigação.

Estou convencido de que a concretização de
um novo modelo de relações sociedade-Estado
afastará este último de tarefas e áreas onde o setor
privado já comprovou cabalmente uma eficiência e
uma economicidade superiores e, ao mesmo tempo,
fortalecerá seu papel como provedor de condições
que permitam a reprodução ampliada do capital humano, sem dúvida o ativo mais valioso de qualquer
economia. Daí por que já se vai tornando consenOs especialistas em políticas públicas e medieisual que saúde e educação despontam como iten~ __ - na social são unânimes no diagnóstico de que o
prioritários em programas de desenvolvimento, como
SUS, em que pese às suas boas intenções em terem cargos irrenunciáveis do Poder Público.
mos de gerenciamento descentralizado e de ênfase
No caso da saúde, todos nós acompanhamos,
na educação preventiva das comunidades mais cacom crescente apreensão, os casos que se multiplirentes, não foi capaz de decolar rumo ao plano das
soluções concretas. Ora, o reconhecimento realista
cam e são noticiados cada vez mais freqüentemente
pela mídia de cidadãos desrespeitados em sua condessas limitações do setor público, as quais só podição de consumidores e seres humanos pelas emderão ser superadas a longo prazo - isso se as aupresas privadas de planos e seguros de saúde. Dia
toridades competentes não perderem nem mais um
desses, no R'io de Janeiro, morreu por falta de atenminuto -, impõe a todos nós, Congresso e Governo,
dimento, como todos sabem, uma pobre mulher que
a adoção de medi~§ arnpl_as e urgentes para prote- ger quem-depende dos serviços privados de saúde.
estava com sua mensalidade 10 dias em atraso.
Quer dizer: as operadoras são livres para estabelePor absoluta falta de regulamentação, esse \fasto
cer carências de vários meses, mas o usuário, ainda
contfngerite formado - repito - não apenas por indivíduos das classes alta e média, mas também e
que tenha um histórico anterior de pontualidade no
crescentemente por pessoas pobres, não tem a
cumprimento de suas obrigações, não é perdoado
quem recorrer quando descobre que o plano que
quando incorre numa dificuldade financeira eventual.
comprou é bem diferente do que foi vendido por obra
O cidadão idoso costuma ser a maior vítima dessa
insensibilidade. De nada adiantam anos e anos de fie graça da propaganda enganosa. Procedimentos
delidade a determinado plano ou seguro. Ultrapassacomplexos e caros como órteses, próteses, hemodo certo limite de idade, fica o cidadão impossibilitadiálise, ou períodos prolongados em UTI, invariaveldo de arcar com a nova faixa de preços. Incomoda
mente são deixados de fora, ou seja, quando o paciente mais precisa, o plano não se responsabiliza.
saber que, em contextos bem menos dramáticos e
urgentes, tais como seguros de automóvel, de vida,
Repito: estamos diante de contratos quase sempre
ou de acidentes pessoais, o cliente recebe desconleoninos, com a obrigação do usuário de pagar relitos crescentes, quanto mais tempo permanece ligagiosamente suas mensalidades, enquanto a empresa, mediante expedientes que variam de cláusulas
do a uma mesma seguradora.
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em letras miúdas a verdadeiras contorções interpretativas, desobrigam-se do dever d& assisti-lo.
E olhem que essas mensalidaaes registraram
aumentos de 160% ou mais, entre janeiro de 1995 e
junho último, período em que amplas categorias de
trabalhadores, como os servidores públicos, tiveram
os seus proventos congelados!
Por insustentável que se afigure essa situação,
as pressões pela manutenção de tudo corno está
são pesadas e insidiosas, como salienta o médico,
cientista e Deputado Federal, José Aristodemo Pinotti, do PMDB de São Paulo, em contundente e
fundamentada entrevista ao semanário lstoÉ, de 25
de junho. Ao que tudo indica, poderoso lobby parlamentar está bloqueando a tramitação de vários projetes de regulamentação dos planos e seguros de
saúde, que dormitam na Câmara dos Deputados,
quatro anos depois de já haverem sido aprovados
neste Senado Federal.
O vazio legislativo reguiatório, como há pouco
salientei, fomenta o vale-tudo e o descaso para com
a vida humana, sem um código mínimo que puna
aquelas empresas que neguem a se!Js clientes o básico necessário para o atendimento de suas necessidades. Notem que não falo de padrão de "hotelaria";
pacientes que desejem níveis mais elevados de conforto, em quartos particulares, com direito a acompanhante, e assim por diante, deverão, obviamente,
pagar por planos mais caros. Falo de um mínimo de
"tenção e cuidado, que não raro representa a diferença entre vida e morte.
Sem régulamentação, sem regras, sem fiscalização, sem penalidades, os hospitais e clínicas particulares podem inclusive se &Ir ao luxo df '-''~nc' :'<Ir as !aturas mais onerosas na 1eJe pút"i:::<·.
;_ .:~ .,,. .:e sequer dispositivo que as obrigue a ressarcir o SuS das
despesas incorridas no atendimento a seus clientes.
O que nos remete de volta à questão colocada
no início deste pronunciamento: a ausência de um
sistema público de saúde digno deste nome não
pode ser suprida pelo mercado privado; ao contrário,
gera extemalidades negativas que esse mercado
simplesmente agrava.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) Concedo a palavra a V. Exª por 5 minutos.
A SRA. MARINA SILVA {Bioco/PT- AC. Para
uma breve comunicação. Sem revisão d<. oradora.)Sr. Presidente, desejo registrar um evento que para
nós, da Região Amazónica, é muito importante. Por

'"
iniciativa da sucur'sa1Elrasflia da RElde Amazónica de
Televisão, foi fechada uma parceria com a rede de
televisão CNN para transmitir_matéria_sobre_élAillazõnia. Teremos na programação da CNN um tempo
de 2 a 30 segundos oom informações e reportagens
das várias localidades da região, com repórteres da
própria Amazônia - que inclusive serão treinados
nos Estados Unidos para fazerem essas reportagens. Quem está à frente deste trabalho é uma amazônida, a Cláudia, que inclusive está indo muito
bem, e está de parabéns.
Acredito que, para nós, Senadores da Amazônia - e sei que este é o sentimento também do Senador Jefferson Péres, que ainda há pouco conversava comigo e dizia o quão é importante que a Amazônia seja mostrada...
O Sr. Jefferson Péres - V. Exª fala em meu
nome, com muita honra para mim.
A SRA. MARINA SILVA- Muito obrigada, Senador. Que a Amazônia seja mostrada ao mundo oom a
sua própria cara, falando a sua própria linguagem, muitas vezes a linguagem dos caboclos, dos ribeirinhos,
dos seringueiros, dos Índios, dos empresários, dos comerciantes, dos professores, dos intelectuais e das
pessoas que produzem ciência na Amazônia.
__ _ Isso não é n~nh{Jm tipo de bairrismo exagerado. Mas é muito bom que em vez de sermos apenas
aqueles que são o motivo, o objeto da notícia, sejamos nós também o suje1ito que produz a notícia.
Nesse sentido, está de parabéns a Rede Amazónica de Televisão, está de parabéns a iniciativa do
Dr. Moreira, da sucursal de Brasília, por enviar as
imagens e as experiências positivas, os acontecimentos que estão ocorrendo nessa região tão importante do planeta para o mundo todo, num espaço de
até 2 minutos diários.
Só para se ter uma idéia, a CNN transmite a sua
programação para 144 países e tem uma estrutura
que movimenta aproximadamente 29.519 jornalistas,
que trabalham diariamente com rede. É motivo de orgulho qu~ uma rede da Amazônia esteja também
como parceira nessa missão de levar a notícia, e a notícia produzida por nós, de acordo com a nossa realidade, para bem informar à população do planeta.
O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) - Não
há mais oradores inscritos.
A Presidência, já nesta oportunidade, informa
ao Plenário que constarão da agenda do mês do
agosto as seguintes matérias:
- dia 5, terça-feira: Projeto de Lei da Câmara nº
19, de 1997 (nº 2.843/97,na Ca,sª 9e_()rigem), que autoriza Presidente
República a proceder à restituí-

a

o
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ção dos bens de que trata o Decreto nº 65.157, de
15 de setembro de 1969, e dá outras providências.
-dia 6, quarta-feira: primeiro dia de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição sobre efeito vinculante. A matéria constará,
também, da pauta dos dias 7 e 12, para discussão.
Em não havendo emendas de redação, constará da
pauta do dia 13, quarta-feira, para votação em segundo turno.
- dia 12, terça-feira: primeiro dia de discussão,
em primeiro turno, das Propostas de Emenda à
Constituição sobre a Previdência e sobre o ICMS,
devendo ambas figurar na pauta, para discussão,
durante cinco dias.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 09h30min., destinada, exclusivamente, ao encerramento dos trabalhos do Senado

A ninguém é lícito, ignorar a necessidade de
mudanças no modelo previdenciário. ·
A ninguém é Tícito, igualmente, negar a existência de privilégios e distorções no modelo de seguridade vigente.
O _que aqui se condena, e sempre se há de
condenar, é a fo1111a como procede a equipe governamental: A prática secular de espoliar ainda mais
os já espoliados, de mentir à opinião pública, de falsear dados e distorcer informações, e de procurar
viabilizar a gestão previdenciária à custa dos mais
oprimidos.
0 assalariado não tem como escapar da contribuição, arrocho nele! O funcionário público não tem
poder de barganha, reduza-lhe 0 benefício! o i nativo
não serve mais ao sistema, discrimine-o!

Com todo o respeito que merece o nobre colega Senador Beni Veras, Relator da proposta na Ccmissão de Constituição e Justiça desta Casa, reporrelativos à 5ª Sessão Legislativa Extraordinária da
50ª Legislatura.
to comentários
periódicos nacionais dando conta
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
de que •a reforma da Previdência tramita no Senado
de umá forma completamente nova" (em relação à
Srª Senadora Júnia Marise, o Sr. Senador Odacir
Soares, a Sra. Senadora Regina Assumpção, e os
Câmara dos Deputados), ·sem grandes alardes e
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Pedro Simon, Júlio
movida a conversas informais com 0 Relator, os lideCampos e Romeu Tuma enviaram discursos à
res governistas e 0 Ministro da Previdência, Reinhold Stephanes".
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
Conclui-se, S_E;Jnhor presidente, dada a unilateS. Exªs serão atendidos.
ralidade das conversações, que não se trata de uma
A SRA. JÚNIA MARISE (BLOCO - MG) - Sr.
pro-posta, mas de uma encomenda ou tentativa de
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
imposição. Pelo visto, não se pretende promover
muito breve, seremos chamados à grave resuma-discussão· aberta, ampla e isenta da proposta
de Reforma Previdenciária.
ponsabilidade de deliberar sobre proposta de reforma previdenciária, que ora tramita no Senado FedeQuer o Executivo que este Parlamento assuma
ral. A sociedade brasileira, em especial os segmenuma função meramente homologatória de seus protos mais vulneráveis de nossa população, aguarda,
cedimentos, subserviente aos interesses da burocracom tensa expectativa, que a decisão desta Casa
cia governamental.
_ Nosllo__ modelo de seguridade tem graves facontribua efetivamente para a moralização e modlhas estruturais, que lie agravam com a própria
ernização do sistema de previdência, eliminando as
distorções existentes e estabelecendo um modelo
transformação social - é mister reconhecê-lo. As
atuarial democrático e sustentável.
tendências demográficas inspir?m cuidados especiais. A população brasileira está envelhecendo: o
Entretanto, essa não é, sabemos todos, a disposição do Governo Fernando Henrique Cardoso,
brasileiro vive mais, e a taxa de crescimento anual
da população é de 1,4%, contra o índice de 3,1% de
pois que a propalada proposta de "reforma" encamialgumas décadas atrás.
nhada ao Congresso Nacional com a Mensagem nº
306, de 17 de março de 1995, configura, na realidaEssas condições, evidentemente, representam
de, um arrocho previdenciário.
uma redução da base contributiva em relação ao número de beneficiários. Além disso, a receita previPara viabilizar o sistema de seguridade, comdenciária é comprometida também pelo pequeno
prometido por mazelas de toda ordem e pela incúria
administrativa, não hesita a equípe âo-Goveriio-lide---~c~rescimento e pelo elevado grau de informalidade de
nossa economia. Assim, não há como negar a nerada pelo Ministro Reinhold Stephanes em reduzir
cessidade de se promoverem mudanças profundas
drasticamente os benefícios, ao tempo em que eleva
os prazos de contribuição.
no sistema de seguridade. O Ministro Stephanes -

dos
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se aposentou com apenas 22 anos de serviço- portanto, um privilegiado aposentado do País, anuncia
uma reforma previdenciária com o objetivo de dar
sustentação ao sistema.
De reforma a Proposta de Emenda Constitucional ne 33 não tem nada.
Trata-se de um engodo. Trata-se de um rol de
medidas coercitivas dos direitos do contribuinte, com
a mesma e única tónica: redução dos benefícios e
ampliação dos prazos de contribuição. O resto Sãc
filigranas.
Não há uma medida sequer, em toda a proposta, que favoreça o contribuinte.
Não se procura melhorar os serviços presta·
dos, não se combate efetivamente a sonegação e
não se estimula a comunidade a participar dp siste·
ma previdenciário.
A proposta inibe timidamente a sonegação, repito, e não aperfeiçoa o combate à apropriação índébita. Tolerante com as empresas ínadimplentes ou
fraudulentas, toma-se algoz dos inocentes - os assalariados, os funcionários públicos e os aposentados, aos quais resta o direito de espernear.
Nossos colegas Parlamentares, da Câmara
dos Deputados, perceberam o engodo e trataram de
aprovar Substitutivo à proposta govemamentaLAssim, mantiveram as aposentado.rias especiais e a
proporcional ao tempo de se!"iço; rejeitaram a proposta de federalização da competência para legislar
sobre seguridade; conservaram a vinculação dos
proventos dos aposentados à remuneraçãodos_serc
vidores. ativos; fixaram carência de dois anos para a
vigência das regras de transição; e rejeitaram as
propostas que visavam a regulamentar importantes
tópicos da matéria na legislação infra-constitucional.
Em seu relatório, o eminente Senador Beni Veras apresenta outro Substitutivo, restabelecendo boa
parte das propostas originais, oriundas do Governo,
que hão de merecer nosso repúdio. Apesar disso,
devemos reconhecer que o Substitutivo sugere a
adoção de algumas providências as quais, de fato,
resultarão em melhorias no funcionamento do sistema de seguridade.
Com satisfação, constato ter o nobre Senador
Beni Veras encampado quatro emendas de minha
autoria que contribuem para aperfeiçoar o funcionamento da Previdência. Uma delas, que consjdero da
maior importância, proíbe que os recursos da!>_ÇQik
tribuições sociais para o sistema de seguridade sejam utílizados para outros fins, conforme só ia acontecer até há bem pouco tempo. Outra,reintrod_uz.a
correção monetária, mês a mês, de todos os salários

de contribuição considerados no cálculo dos benefícios. Essa emenda, representa uma proteção para
os assalariados e pensionistas, caso o fantasma da
inflação voHe a corroer com voracidade o poder
aquisitivo dos benefícios.
A terceira emenda de minha autoria, que o Senador Beni veras houve por bem acolher em seu
Substitutivo, restabelece a menção explícita aos aci-t:i~Je§_de_trabalho entre os eventos cobertos pela
previdência Social._ E:ssa emenda, que restaura o
texto constitucional, contrapõe-se à privatização dos
seguros de acidentes de trabalho, aprovada na Câmara dos Deputados, que resultaria em perdas superiores a meio bilhão de reais por mês na arrecadação da Previdência.
____ __EinatmeDte, a quarta emenda acolhida estabelece que as contribuições dos segurados e das empresas, incidentes sobre os rendimentos do trabalho,
sejam utilizadas exclusivamente no custeio do sistema previdenciário.
____ ()_aproveitamento dessas emendas, demonstra
que o Relator da matéria, interessa-se de fato pelo
aperfeiçoamento do sistema de seguridade, em que
pesem seus equívocos quando restabelece propostas espúrias e desnecessárias oriundas do Poder
exec:uttl[o. Eor outro lado, essas contribuições, juntamente com as de outros Senadores, dão provas sobejas de que nós, partamentares, ainda que ocupando trincheiral; dif~rente§JlãO nos opomos sistematiéámentepropostas governamentais. Antes, interessa-no_s~ªPl:trfeiçoar nossas instituições, desde que
o façamos sob a ótica_do bem-estar da cofetividade.
Infelizmente observo que o Substitutivo que vamos votar, se tem méritos indiscutíveis, repete em
seu arcabouço as mesmas velhas e odiosas fórmulas sustentadas pelo Ministro Reinhond Stephanes
para tentar viabilizar a Previdência Social: reduzir
quantitativa e qualitativamente os benefícios e ampliar os prazos de contribuição.
Assim, propõe o Relator extinguir a aposentadoria por tempo de serviço e substituí-la por uma regra cumulativa de idade mínima e tempo de contribuição. O homem poderia aposentar-se aos 60 anos
de idade, desde que contasse pelo menos 35 anos
de contribuição. A mulher aposentar-se-ia aos 55,
desde que tivesse contribuído por 30 anos.
Argumenta o Relator, acompanhando o raciocínio~.Qo Po_der Executivo, que o grande número de
aposentadorias precoces, dentro de mais alguns
anos, tomará o sistema insustentável.
~~~Em que pese a seriedade da argumentação, as
projeções do Ministério da Previdência são falhas.
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Há que levar-se em conta que a grande avalanche
de aposentadorias precoces, muitas delas proporcionais, foi desencadeada, na verdade, pela insegurança dos contribuintes em relação aos seus direitos.
em outros termos, foi provocada pelo clima de terror
instituindo pelo próprio Governo, notadamente a partir de 1995.
Além disso, o Governo, infelizmente, não tem
credibilidade em suas análises da situação financeira. Com uma simples maquiagem contábil aprovamse as contas de uma empresa que apresenta seguidos prejuízos, com outra manobra, como maciços investimentos sociais de pouco ou nenhum retomo,
justifica-se a privatização de empresas que são, por
si, lucrativas.
A própria Previdência Social, quantas vezes
não foi declarada insolvente e apresentou superávit
alternadamente?
Quantas vezes não socorreu o sistema de saúde e outros setores da Administração Federal?
O Ministro Reinhold Stephanes, que agora
alardeia a insustentabilidade do sistema, já declarou
em mais de uma ocasião que a Previdência é viável,
necessitando apenas de administração eficaz! É justo, nessas condições nebulosas, pergunto - é justo
sacrificar o contribuinte, que neste País começa a
trabalhar ainda menino, condenando-o a aposentarse somente aos 60 anos?
As novas condições devem valer para os que
ingressarem no mercado de trabalho a partir da edição da reforma em tela. Os contribuintes que já participam do sistema de seguridade ficam submetidos
a normas de transição que fixam a idade mínima de
aposentadoria em 53 anos, para o homem, e em 48,
para a mulher. Além de atenderem a esse requisito,
os participantes do sistema de seguridade terão os
prazos de contribuição remanescentes recalculados
com o acréscimo de 20%, para efeito de concessão
do benefício.
O Substitutivo extingue também, sob as mesmas alegações, a aposentadoria proporcional, de
que se valem hoje os contribuintes para garantirdesde logo seus direitos - ainda que os valores de seus
benefícios acabem sendo reduzidos - diante das
iminentes ameaças que pairam sobre suas cabeças.
Restabelecendo partes da proposta governamental rejeitadas pela Câmara dos Deputados, o
Substitutivo apresentado pelo Senador Beni Veras
propõe a extinção das aposentadorias especiais inclusive para professores, contrariando um direito adquirido pela categoria com a aprovação praticamente
unânime da sociedade brasileira.

Não custa lembrar, que o magistério, sobre ser
pessimamente remunerado no Brasil, é uma atividade extenuante, diria mesmo penosa. Custa acreditar,
diante de tal proposta, que a Educação tenha sido
uma das cinco prioridades governamentais relacionadas pelo Presidente Fernando Henrique quando
de sua campanha eleitoral.

É verdade que o Substitutivo abre uma porta
para os professores, tanto da rede pública quanto da
privada, prevendo que a União, os Estados e os Municípios poderão reduZir em até cinco anos os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição da
categoria.
Ora, num País em_ que as l!:!iS raramente são
respeitadas e onde até mesmo os direitos adquiridos
são freqüentemente violados, quem vai se fiar na
possibilidade de uma concessão dos Poderes Públicos?
Num País que menospreza a Educação tanto
quanto o seu próprio quadro funcional, que garantia
haverá de tratamento especial para os professores?
Ademais, se o projeto reconhece a importãncia da
categoria e o desgaste ocasionado pela atividade,
por que exclui essa ressalva do texto da Carta Magna?
Senhoras e Senhores Senadores, por esses
rápidqs comentários já se pode entrever qual é o
verdadeiro espírito da reforma previdenciária, tal
qual deseja o Poder Executivo. Os golpes desferidos
contra os segmentos mais vulneráveis da população
são numerosos, mas não poderia deixar de mencionar aquele que me parece mais danoso, uma vez
que atinge exatamente a categoria que deveria ser
protegida pela Previdência.
Trata-se do fim da vinculação dos proventos
dos servidores públicos aposentados à remuneração
dos servidores ativos, uma conquista histórica que
hoje tem guarida no art. 40 e seus parágrafos 42 e 5°
da Constituição Federal.
Quem não. se-lembra da condição em que viviam os aposentados e pensionistas anteriormente à
·constltuiçáo-de 1968? Muitos delescontavam em
centavos o valor de seus benefícios. Era uma situação degradante, que atentava contra a dignidade de
pessoas que por décadas trabalharam arduamente e
recolheram suas contribuições reíigiosamente.
A Nação aplaudiu o empenho do constituinte
em corrigir essa grave injustiça, essa ignomía. Agora, esses milhões de brasileiros, que já deram o seu
suor e boa partt:L Q!!_ s_l.[ª _§aúde para edificar este
País, arriscam-se a ser descartados pelos burocra-
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tas de parca imaginação, que pretendem viabilizar a
seguridade com o sofrimento alheio.
Ouso advertir, Senhoras e Senhores Senadores, que a aprovação dessa e de outras medidas
igualmente arbitrárias e inconseqüentes equivale a
uma traição, não só ao eleitorado, que nos outorgou
o poder de representá-lo, mas a toda a Nação Brasileira.
O art. 40 da Constituição Federal, em seu parágrafo 42 , estabelece:
Os proventos da aposentadoria serão revistos,
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em ativF
dade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na
formada lei.
O dispositivo constitucional é bastante claro.
Então, como se pretende agora perpetrar esse crime
contra os aposentados, somente porque não servem
mais ao Estado neoliberal, cuja prioridade são as finanças?
O Substitutivo que vamos votar usurpa aos
aposentados as vantagens 'decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria'.
Além disso, a limitação do benefício ao seu valor real inicial provocará perdas irrecuperáveis aos
trabalhadores que não puderem aguardar o reajuste
para se aposentar.
Alguns poderão esperar pela melhor data para
requerer o benefício, o que já significa estar submeti-do a uma violência, visto que essa espera pode-se
prolongar indefinidamente.
É o que acontece, por exemplo, com o funcionalismo federal, cujos vencimentos há dois anos e
meio não são reparados, ainda que diante de reconhecidas perdas provocadas pela inflação. Outros,
como os que vierem a se aposentar por invalidez,
sequer poderão aguardar a ocasião propícia e a boa
vontade do Governo Federal para fazerem jus a um
benefício com um mínimo de decência.
A mesma injustiça se pretende perpetrar contra
os pensionistas. Esses são também ameaçados
com a proposta de estabelecimento da pensão proporcional. Essa modalidade permitiria conceder-se o
benefício em valores inferiores aos proventos do
contribuinte falecido, ou mesmo negá-lo, caso não
se confirme a dependência económica. Também
aqui se pretende destruir a quimera dos beneficiários
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que um dia sonharam com uma vida digna, e cujo
soPhC foi tomado realidade no parágrafo 5º do art.
40, que diz:
O benefício da pensão por morte corresponderá á totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
Se depender do Poder Executivo, cuja atenção
está voltada para os investidores internacionais,
para o conceito de país 'moderno•, de economia globalizada, as pobres viúvas terão vivido um breve sonho. Vão esmolar, caso tenham a 'despropositada'
pretensão de comprar um remédio para o filho doente!
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
O povo não nos elegeu para nos comportarmos como 'vacas de presépio", dizendo 'sim' sistematicamente às iniciativas do Poder Executivo.
A Câmara dós-Deputados, percebendo o engoao de uma propostacrlre-impõepe~ados sacrifícios
aos segmentos mais vulneráveis da população, cumpriu o papel que dela se esperava, com a aprovação
de um Substitutivo legítimo e democrático.
Chamados a deliberar sobre essa importante
matéria, tenhamos em mente que o 'sim', nas condições pretendidas pelo Governo, equivalerá a trair a
voz das umas.
Mais do que isso, representará a aprovação de
uma emenda atentatória à Carta Magna e à dignidade de milhões de brasileiros que um dia ousaram sonhar com um mínimo de respeito aos seus direitos,
com um pouco de paz na idade avançada, com a incipiente-; -m1;fs-a:calentadora, conquista da condição
de cidadania!
Çra o que tinha a dizer.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, pousou sobre o
Governo Fernando Henrique Cardoso uma terrível
estatística. A Comissão Pastoral da Terra informa
que nos dois anos e meio do mandato do Presidente
Fernando Henrique Cardoso já morreram 112 brasileiros em conflitos rurais.
Esse número que reflete um agravamento da
violência no campo, não pode ser, obviamente, atribuído a Fernando Henrique Cardoso, mesmo assim
poderia provocar um surto de modéstia na linguagem triunfalista do Planalto em relação ao estado
dos direitos humanos no País.
O documento da Comissão Pastoral da Terra,
intitulado 'Conflitos no Campo, Brasil 96' apresenta
um bem documentado cadastro dos conflitos no
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campo que •... não pode guardar somente para si";
para a formação da consciência e opinião públicas
divulga-os anualmente.
O Quadro "Conflitos no Campo 1996, Violência
Contra a Pessoa" apresenta uma série de indicadores, por região e por Unidades Federativas. No total,
o número de conflitos ascendeu a 750 , envolvendo
um numérico de 935.134 pessoas; foram assassinadas 54 pessoas; sofreram tentativas de assassinatc
71; ameaçados de morte 88; torturados 12; agredi·
dos fisicamente 124; presos 198 e sofreram lesõe1
corporais 220 pessoas.
A região Nordeste foi, tristemente, a campeã
destas estatísticas, com um número total de 25E
conflitos, envolvendo 179.960 pessoas, que resulta·
ram em 9 mortes; 2 tentativas de assassinato; 2E
ameaçad:Js de morte; 6 torturados; 66 agredidos fisi·
camente; 54 presos e 68 pessoas com lesões corporais.
A região Norte fica numa quarta posição, corr
114 conflitos, do que resultaram: envolvidos 67.72E
pessoas, com 39 mortes, dentre as- 54, ou sé]a:72%
do total. Ocorreram ademais, 56 tentativas de assassinato; 42 pessoas ameaçadas de morte; 5 torturados; 9 agredidos fisicamente ; ao presos e 53 -pessoas que sofreram lesões corporais: O Estado-de
Rondônia contribuiu com 16 conflitos dos quais participaram 9.290 pessoas. Uma única pessoa foi assassinada; 3 sofreram tentativa de assassiriato; :f1
ameaçadas de morte; 6 presos e 3 com lesões~cor~
parais. Estes dados estão colocados em meu discurso como o Anexo nQ 1.
---- -- - -O documento da Comissão Pastoral da Terra,
de 1996, faz uma listagem das chacinas o-::orrida.s
entre 1985 e 1996. São consideradas chaCinas,
quando ocorrem três ou mais assassinatos numa
mesma data e conflito. O Estado de Rondônia aparece com as chacinas da Fazenda São Felipe, no
município de Pimenta Bueno,. ocorrida em 3 de março de 1987 quando foram assassinadas -seispessoas; uma outra chacina ocorreu em 27 de junho de_
1987, na fazenda Belo Horizonte, no município de
Jaru, com três mortes. A mais violenta chacina ocorreu em Rondônia no município de Corumbiara, no
dia 9 de agosto de 1985, na Fazenda Santa Elina,
quando foram assassinadas 11 pessoas.
Esta Casa é sabedora de quanto tenho apoia~
do o Governo democrático do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mas não posso deixar de reproduzir as informações coligidas pela Comissão Pastoral da Terra. Certamente, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, não terá gostado da leitura da
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. f<?lll~de,ScãpJ:><ILLIP, QQ_dia 14 de julho, na qual o importante veículo de comunicação anuncia que com
112 mortos, nos seus dois anos e meio o Governo
arrisca terminar o-seu primeiro mandato com mais
cruzes no campo do que a ditadura miütar em seus
dez anos, quando foram assassinados, 127 pessoas. Essa comparação se refere, é claro, apenas
às vitimas de conflitos de terra. Nada a ver com os
_nú!Tl€)~0!> dél_Iepressªo_QQií!ic-ª'
O número de mortos do Governo Fernando
Henrique Cardoso, no campo, supera com folga, a
_soma das vítimas da repressão durante os governos
Castello Branco, Costa e Silva e Geisel. No período
de Pr~~cl_ênc;ia_dQs_w.s generais morreram 82 pessoas, contra os já indicados 112 do governo Femando Henrique Cardoso. Fica de fora o General Médici,
com 200 mortes.. ~
__ " ~""!'\lo tempo dos generais", diz a matéria da Folha de São Paulo, "houve uma onda de estatização,
e enquanto ela durou, a violência do Estado foi muito
bem vista pela plutocracia. Agora o governo Fernando Henrique Cardoso está promovendo uma onda
de privàtizações, terceirizando tudo o que é possível.
-Os números da Pastoral da Terra sugerem a possibilidade de estar diante de um fenômeno novo: a violência privatizada".
O renomado esçrito.r P.9!'!1JlliJêS, JQsé SaramagC:i;-emseuverediiO_no Tribunal !n1emacional para
júlgar os-massacr§l_S ele Corumbiara e Eldorado do
Carajás, afirma: ·o latifúndio é algo~ªb!l.Atutamente
ailti-liuniano:--ATgi.m-1 dia-algUém Chegou e disse: isso
aqui é meu e a partird_af c_Qrn_?~r.fl_m as_de_sgraças
todaS, porque quem dis_se_ "Lssq_ªqyj__é_:_rneu·, pôs
Tniéâiafame111e
guardar aquilo que disse ser
seu: a polícia. E alguém disse: mas não posso ter aí
um bocado ou aquilo de que necessito só para viver? Não pode. E se teima, entra e insiste, é abatido
a tiro ou sacrificado de qualqueroutra maneira•. O
latifúndio é cru-el. Não tem coração, nem alma. E saberqu~ quase todo ele tem origem~spúria...

pãra

A reflexão que me impus e que me permiti passar aos Senhores Senadores, tem como uma resposta prática o interesse do Governo Fernando Henrique em resolver o angustioso problema da Reforma Agrária. Em sessão do dia 22 de julho, foi autorizado no Plel'lário do_Senado Federal, a contratação
de um empréstimo de US$ 90 milhões com o Banco
Mundial. O empréstimo destina-se a bancar um projeto de reforma agrária no qual o Governo Federal
teria pouca partiçipação e associações comprariam
as terras para os seus filiados.
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Na análise do Ministro Extraordinário da Politica Fundiária, Raul Belens Jungmann Pinto, o governo sozinho tem dificuldade de efetivar a reforma
agrária e essa descentralização experimental poderá
vir a indicar novos rumos para a necessária redistribuição de terras.
As primeiras associações beneficiadas com o
empréstimo se localizarão nos Estados da Bahia,
Ceará, Maranhão Minas Gerais e Pernambuco. O
Projeto Piloto será desenvolvido durante três anos.
No total, com a participação do governo federal e
dos governos estaduais serão gastos no programa
piloto R$150 milhões. Além de pagar a aquisição
das terras para os assentamentos, os recursos serão empregados em obras de infra-estrutura comunitária, assistência técnica, treinamento e administração do projeto.
Em dia da próxima semana deter-me-ei em
analisar de forma circunstanciada a proposta do Pro.jeto Piloto de Alivio à Pobreza e Reforma Agrária,
cujo recurso de empréstimo foi aprovado, no último
dia 22 de julho.
Muito obrigado.
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB- MG) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passado o
calor dos debates, já podemos fazer uma avaliação
menos emotiva de um documento aprovado pelo Senado Federal e que terá reflexos profundos sobre a
vida de todos os cidadãos brasileiros. De forma mais
acentuada sobre os mais idosos, aqueles que, depois de uma yida de trabalho, não se encontram, em
sua maioria, em condições de manter o mesmo ritmo
de esforço e de produção, aqueles que já enfrentam
maiores dificuldades em reciclarem-se e se adaptarem às novas condições de serviço, que mudam em
velocidade crescente, com conseqüências tantas vezes desumanas. Trata-se da Reforma da Previdência, que agora volta à Câmara dos Deputados, sem
dúvida aperfeiçoada em relação ao texto original,
que, apesar dos méritos, sofreu desfigurações de
motivação conjuntural ora corrigidas pela Câmara
Alta.
Não podemos deixar de registrar, aqui, a admiração e respeito que temos pelo relator Beni Veras,
e o reconhecimento ao exaustivo trabalho que realizou ao elaborar, com rara competência e discernimento, o substitutivo à reforma do sistema previdenciário brasileiro. Com o intuito de aperfeiçoarmos
esse trabalho é que apresentamos sete emendas ao
trabalho do Senador Beni Veras. Emendas que entendemos viriam a corrigir algumas distorções, que
entendíamos pudessem ser motivo de injustiças e

violação de direitos, além de empecilhos ao bom
funcionamento de determinados setores do serviço
público, com crescimento desproporcional e injustificado das despesas públicas.
Vi com satisfação o acolhimento, primeiro
pelo relator e depois pelos meus pares, da primeira dessas emendas, a de Nº 161, substitutiva, com
o objetivo de dar garantia efetiva de manutenção,
ao longo do tempo, do valor real dos proventos e
pensões. Assegurou-se, assim, que os proventos
de aposentadoria e das pensões serão revistos na
mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores ativos, sendo, também, es:
tendidas aos inativos e pensionistas quaisquer outros benéficos e vantagens posteriormente concedidos aos ativos, até o limite do valor real inicial do
provento ou pensão.

A redação inicial oferecida à análise do Senado
permitiria, se aprovada tal como se encontrava que
voltássemos à situação vigente até a Constituição de
1988, quando os vªlores reais das remunerações
dos servidores públicos eram sistematicamente desvalorizados por correções gerais sempre abaixo da
inflação, conservando-se o valor real dos servidores
na ativa por expedientes administrativos, tais como
reclassificação de cargos e outros. Esse gênero de
distorção levava os servidores a só se aposentarem
compulsoriamente, impedindo uma renovação do
quadro funcional, além de fazer com que enfrentassem indignas quedas em seus padrões de vida
quando isso acontecia.
Se por um lado, o sistema antigo era iníquo ao
aviltar e protelar as aposentadorias, o atual tem
como principal defeito o de promover aumentos de
pensões e aposentadorias em qualquer relação com
o aumento de produtividade ou com as contribuições
providenciarias pagas durante a vida ativa. Por isso,
propomos que, assim como se preserve o poder de
compra (ou de sobrevivência) dos inativos, se limite
os aumentos ao teta do que recebiam na ativa, eliminando, assim, a distorção e a injustiça existentes no
sistema atual.
A segunda emenda de minha autoria também
acolhida integralmente, foi a de Nº 162, que reduz
em cinco anos os requisitos de idade e tempo de
serv1Çb para ós prOfessores da rede pública de educação infantil e no ensino fundamental e médio. Isto
se deu pela substituição do tempo "permissão' pelo
de 'obrigatoriedade" na redução. Foi mantida a exigência de que o professor comprove tempo de exercício efetivo em sala de aula.
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Outra das nossas emendas, acolhida parcialmente, impede a cobrança de contribuição de aposentados e pensionistas cujos proventos ou pensões
estejam abaixo do teta do regime geral de previdência social, estabelecendo que as aposentadorias e
pensões serão custeadas pelos servidores e pelo
respectivo ente estatal, que apresentamos, modificativa, é a de Nº 164. A intenção era evitar que os pensionistas passassem a ser obrigados a contribuir
para o regime previdenciário dos servidores púbfi~
cos. Tal objetivo tinha por base a consideração de
que os servidores falecidos que geraram o direito à
pensão já contribuíram o suficiente, seja durante a
vida ativa, seja ao longo da vida inativa. Os pensionistas devem ser preservados desse ónus.
Também vimos acolhida e aprovada a emenda
modificativa de Nº 166 que apresentamos visando a
resgatar o prazo de dois anos para ajuste atuarial
dos planos de benéficos e serviços das entidades de
previdência privada vinculadas ao setor público. O
prazo de um ano fixado pelo relator era insuficiente.
É importante ressaltar que o prazo em questão é
para elaboração da reestruturação dos planos, não
para adoção dos mesmos.
Outra emenda que apresentamos, acolhida e
aprovada, procurou preservar o direito dos inativos
que tenham, legitimamente e de boa-fé, reingressado no serviço público por concurso público, inclusive
em cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração, sendo-lhes vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta dos
cofres públicos. A partir de agora, porém, não poderão mais prestar concurso para reingresso no serviço público.
O sentimento de orgulho e vitória que sentimos ao conquistar essas vitórias é, certamerite,menor que o sentido de justiça e bom senso que
as modificações trouxeram ao texto que agora se
remete à apreciação da Câmara dos Deputados.
Lamentamos, no entanto, a não aprovação-de nossa sugestão no sentido de inserirna_Çonstituição
Federal os critérios para estabelecimento do valor
real inicial do provento e pensão para os servido_res já aposentados e para os que jásãobeneficiá~
rios de pensão. Nossa proposta tinha por objetivo
eliminar a dificuldade operacional de se averiguar
arquivos e registras passados, no caso de servidores aposentados e pensionistas que se encontram
nessa situação há muito tempo. Para evitar esse
problema é que havíamos proposto um parâmetro
transitório para correção das remunerações dos
atuais aposentados e pensionistas. Parâmetro
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bastante simples, mas não aceito, de apenas considerar como "valo_r_rE!é!Unicié!Lc:l_o provento ou da penvalor vigente no mês seguinte ao do último
reajuste anterior à promulgação da emenda constitucional.
Tentamos, também, assegurar de forma definitiva a imunidade dos trabalhadores aposentados e
pensionistas comit:lade superior a 65 anos em rela.. ção ao imposto de renda, desde que tenham como
fonte única de rendimento aposentadoria ou pensão
resultante do trabalho. É uma qÚestão de justiça. Porém, o entendimento geral, que aceito democraticamente, é de que os trabalhadores de menor renda já
estão isent()§ do i111posto de renda.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, este é um capitulo exemplar da
história do Senado Federal e do exercício legítimo
da democracia, da ampla negociação, do desprendimento de posições dogmáticas para o que contribuiu
grandiosamente seu relator, Senador Beni Veras, ao
qual apresente>_miohll,s. c.ongratulações pelo trabalho
realizado, congratulações__gue -~terrc:l_q .a toQos os
meus pares.. Pã-ra-finãíizar, não. podemos deixar de
reconhecer, mais uma vez, o acerto do aforismo de
que política é a arte do possível. Se não chegamos
-a-o ideal, sem dúvida, dentro dos limites impostos pelas contingências, avançamos com o texto da Reforma da Previdência, em muito, na direção a um País
mais justo e mais humano, caminhada em que prossegllíremos por11Tlp<isiçãó ética, moral e política.
Muito obrigada
O SR. Ll)CI() ALCÂNTARA {PSDB - CE) Si. P.residente, Srª:> e Srs. Senadores, não foram
poucas as vezes em que ocupei esta tribuna para
tratar de assuntos referentes à educação. A super-lativa importância do tema, absolutamente inques·
tionável, por si só justifica as reiteradas ocasiões
em que o áo-ordei-nesta Casa. A retomá-lo, hoje,
faço-o na certeza de que as recentes vitórias obti-das no setor não encobrem o muito que ainda há
por ser feito.
Em primeiro lugar, creio ser altamente positivo
. o elevªdo.Qrau_ de_c:oosenso que a _edu<;<~ção consegwu obter nó conjunto da sociedade brasileira. Não
há quem ouse questionar seu papel preponderante,
insubstituível mes111.CJ,_tar1to para a çQnso!idação da
cidadania quanto para a preparação do País na luta
por uma posição não subalterna no sistema internacional.
Afinal, em tempos de vigorosa mundialização
da economia, de vertiginosa transformação dos padrões de produção e de acelerada competição, inse·
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rir-se adequada e satisfatoriamente no mercado
mundial pressupõe, na base, domínio do conhecimento e de habilidades mínimas para entender e
acionar os mecanismos sofisticados que a tecnologia coloca à disposição do sistema produtivo. Daí, a
importância da educação, hoje por todos compreendida.
De igual modo, a sociedade brasileira parece
ter compreendido, e apoiado, a decisão do Governo
Federal de conferir prioridade absoluta à educação
básica, sobretudo no que concerne ao ensino fundamental. O interessante é que essa ênfase não se
perdeu na retórica desprovida de sentido; ações
concretas foram anunciadas e, na medida em que
são implementadas, resultados positivos começam a
ser colhidos.
Entre essas medidas, ressalto a criação do
Fundo voltado para a valorização do ensino fundamental, agindo diretamente sobre o salário do professor. Eis uma sábia decisão, que, muito certamente, terá fortíssima repercussão e, em breve espaço de tempo, modificará o panorama desse nível de ensino em nosso País. Duas razões exponenciais justificam minha expectativa favorável em relação aos
resultados que es~e Fundo haverá de trazer. de um
lado, o direcionamento, em bases mais criteriosas,
da aplicação dos recursos que Estados e Municípios
devem investir em educação,- por determinação
constitucional; de outro, a certeza de que parte substantiva desse montante haverá de, necessariamente,
corresponder ao salário dos docentes.
Nesse sentido, vale lembrar que também há
consenso acerca do papel que compete ao professor no processo educacional. Uma absurda degradação dessa carreira profissional, fruto do descaso
e da incúria de muitos anos, levou-nos à inaceitável situação com a qual convivemos na atualidade:
professores pessimamente remunerados, ultrajados em sua dignidade pessoal e profissional, normalmente mal preparados, não conseguem trabalhar em sala de aula de forma adequada. O resultado, lastimável sob todos os aspectos, traduz-se
nas elevadas e alarmantes taxas de repetência de
seus alunos.
Acredito que esse quadro não perdurará por
muito mais tempo. O resgate da dignidade profissional do magistério primeira e imediata conseqüência
da implementação do Fundo haverá de estimular os
docentes a melhorarem seu desempenho, assim
como incentivará a disputa por vagas nos cursos superiores de licenciatura. Isso significa dizer que, a
seguir, teremos profissionais com melhor preparação

saindo de universidades ou faculdades para atuarem
nas escolas de ensino fundamental.
Outra decisão, tão importante quanto a primeira, diz respeito à desgentralização dos recursos federais a serem repassados aos sistemas
educacionais mantidos por Estados e Municípios.
Sensata e inteligentemente, o Ministro Paulo Re- n<:~to Souza deu prosseguimento à prática iniciada
por seu antecessor, indo além: os recursos da
Fundação de A,ss_ist~ncia ao Estudante, a FAE,
que financiam a merenda escolar, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE,
imprescindíveis para a manutenção e o desenvolvimento da rede escolar pública de nosso País, estão chegando diretamente às escolas. Com isso,
elimina-se a intermediação, sempre onerosa e, no
mais das vezes, perniciosa.
Consagrou-se, sobretudo ao longo do ano passado, o processo de avaliação de nosso sistema
edJJç;acjonal. Os testes aplicados no ensino fundamental, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, ofereceram um retrato do
desempenho da escola brasileira nesse nível, passo
indispensável para as necessárias correções. Para o
corrente ano, o MEC anuncia que, aos tradicionais
testes de l-íngua Portuguesa e de Matemática, será
incorporada a área de Ciências. Além disso, o SAEB
também se prepara para avaliar o ensino médio.
__ Neste mês de janeiro, por exemplo, o Ministério da Educação e do Desporto deu mais um
passo no sentido de aprimorar seus instrumentos
e mecanismos de avaliação do sistema educacional. Em solenidade comemorativa do sexagésimo
aniversário de criação do Instituto Nacional de
Pesquisas Educacionais, o histórico INEP, o Ministro Paulo Renato Souza assinou ato criando uma
Fundação que aglutina, num único órgão, o INEP
e a Secretaria de Avaliação e Informação Educacional, a SEDIAE. Penso que essa decisão, a principio tão simples, terá um formidável efeito: oferecer ao MEC e ao País informações confiáveis, precisas e com agilidade, algo de que nossa educação sempre careceu. ___ _ _
__
Ao mesmo tempo que em que coleta, processa, analisa e dissemina informações estatísticas, a
nova Fundação poderá e com certeza o fará ampliar sua atuação num campo do qual o Poder Público jamais poderá estar afastado: o da avaliação.
Não é possível imaginar-se um sistema educacional
competente sem um correspondente e contínuo processo. a:va!iaíivo, apontando os aspectos positivos
para serem apoiados e os negativos para serem
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corrigidos. Essa a missão que a recém-criada Fundação tem pala frente.
-- -Penso. Senhor Presidente, Senhoras e Senhu,·.:;s Senadores, que os pontos aqui abordados
e a forma como os expus sejam razoavelmente
consensuais, isto é, há clareza quanto à sua importância e ao seu significado. De igual modo, julgo que outros tópicos precisam ser focalizados
com o devido apreço, pois que compõem o conjunto do que entendemos por sistema educacional
brasileiro. Nesse sentido, há que se debruçar também sobre os níveis de ensino posteriores ao fundamental, mesmo porque os problemas com os
quais se defrontam o ensino médio e o superior
não são pequenos e precisam ser enfrentados
com idênticá determinação.
Entrevistas recentes do Ministro Paulo Renato
apontam para as necessárias mudanças a serem
efetuadas no ensino médio. Preliminarmente, é bom
estarmos atentos ao fato de que, nos dias de hoje, ·a
conceito de educação básica se ampliou: tal come
explicitado na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, recentemente aprovada pele
Congresso Nacional e sancionada pelá Presidente
da República, educação básica engloba educaçãc
infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Não se trata de simples questão de nomenclatura. Na verdade, o estágio de desenvolvimento
a que chegou o mundo contemporâneo apresenta
crescentes exigências em termos de informação,
de conhecimento e de desenvolvimento de haDiiF
dades. Daí; a insuficiência dos oito anos de escolaridade obrigatória, contidos no denominado ensino fundamentaL Exatamente por isso, espera-se
do Poder Público ação imediata no sentido de se
ampliar o acesso e a permanência de nossos jovens no ensino médio, além de torná-lo mais identificado com as necessidades suscitadas pelo tempo presente.
Acç:>mpanho, pois, com renovado interesse a~
notícias dando conta de que o MEC prepara mecanismos para a avaliação do ensino médio. em nos sê
País, bem como aguarda pronunciamento do Conselho Nacional de Educação acerca de uma nova con·
figuração da educação tecnológica. De iguaf modo
manifesto minhas melhores expectativas em relaçãc
ao exame nacional dirigido aos concluintes do ensino médio, que o Ministério está anunciando, e que
poderá ser utilizado pelas instituições de ensino superior como parâmetro para ingresso em seus cur·
sos, uma alternativa ao velho e, em muitos casos
ultrapass3do exame vestibular.
·
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Outra toa notlcta, Sennor Prestoente, retere-se
ao enSino supetfo'F.Visando a enfrentar, com coragem e espírito desarmado, a grave crise que envolve
a universidade brasileira, o Ministério da Educação e
do Desporto promoveu, aqui em Brasília, em meados do último mês de dezembro, um seminário nacional sobre ensino superior. Penso poder dizer que,
pela primeira vez, sentaram-se à mesa representantes do Governo Federal, do empresariado,
das universidades públicas e das particulares, para ·
que, com extrema franqueza, pudessem discutir a
natureza da crise por que passa nossa universidade
e os caminhos possíveis para a superação desse
quadro,
Crere- ter-sido- esse um passo decisivo para
que, ao longo de 1997, questões substantivas que
afetam a universidade possam ser discutidas e,
mais que isso, possam merecer propostas concretas para a solução dos problemas existentes. Nes-sa- perspectiva, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, é fundamental que estejamos atentos e preparados refiro-me a todos nós,
Senadores e Deputados Federais para o debate e
'a-votação da proposta de autonomia universitária.
Para o Ministro Paulo Renato Souza, determinados princípios relativos à autonomia, a saber, "orçamento global, carreiras próprias, garantia constitucioRal de recursos e estímulo à maior eficiência",
estão consolidados.
São essas as considerações que gostaria de
-fazer, no momento, em relação ao sistema educacional brasileiro. Repito, uma vez mais, que minha in-sistência quanto ao tema deriva de sua inquestionável importância. Mais, ainda: estou absolutamente
convencido de que os gravíssimos problemas que
historicamente têm caracterizado a educação em
nosso País infelicitando a Nação, emperrando seu
desenvolvimento económico e retardando a consolidação da cidadania plena somente poderão ser
vencidos com o concurso de todos. É preciso que
Estado e Sociedade se conscientizem de suas res- ponsabilidades e unam seus esforços em prol dessa
causa comum.
O Senado pode e deve ser cenário privilegiado
para o rico debate que a educação merece, precisa
e anseia.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o assunto que me
traz à presença de Vossas Excelências é da maior
importância para a economia do Sul do País, em especial a do Rio Grande do Sul, pelo que, peço a es-

JULHO DE 1997

pecia! atencão d9 Vossas Excelências e a colabora
ção para o-encontro de uma solução para o proble
ma.
Trata-se, Senhoras e Senhores, de viabilizar c
recuperação de um dos estabelecimentos mais tradicionais e de maior projeção económica da tríplice
fronteira Brasil - Argentina - Uruguai, a Cooperativc
de Lãs Vale do Uruguai Ltda. - VALURUGUAI, que
se encontra em processo de liquidação judicial.
Fundada em 11 de outubro de 1944, portanto,
numa época em que, na Europa, a 2! Guerra Mundial alcançava uma de suas mais duras fases, a VALURUGUAI encontrou mercado favorável aos seus
produtos e progrediu rapidamente. Durante mais de
trinta anos, dedicou-se, com exclusividade, ao negócio que lhe deu origem.
Em 1978, deu início a um processo de diversificação de suas atividades, ingressando -na área de
grãos, com o recebimento de soja, trigo e sorgo. No
-ano seguinte, iniciou o beneficiamento de sementes
certificadas e inaugurou sua Unidade Industrial de
Processamento de Lãs. Em 1984, iniciou o recebimento de arroz, culminando com 800.000 sacas. na
safra 92/93.
Em 1989, passa a produzir fio Tricot e, em julho do ano seguinte, começa a processar fio com tratamento anti-feltrante, sendo, então, a única unidade
da América Latina a dispor dessa tecnoJQ_gi_a. Em
1991, inicia a produção de fio Malharia Industrial.
Contava, então, com nada menos que 1.765 associados. Desde 1990, entretanto, passa a conviver
com enormes adversidades financeiras. Os sucessivos planos económicos e a crise internacional da lã
atingem-na duramente. Com o Plano Verão, começa
a -desaparecer a tradicional fonte do crédito rural. A
cobrança de juros de 14.83%, pelo Banco do Brasil,
é outro fator a agravar a crise. Com o Plano Coll()r.
os contratos passam a ser indexados pelo IPC, enquanto a Cooperativa, tradicionalmente, oobrava
seus devedores pela BTN. Com isso, seu passivo
junto ao Banco do Brasil cresceu enormemente, tornando inviável qualquer parceria com outra instituição bancária.
A crise financeira culminou com a decisão da
Assembléia geral Extraordiária de 18 de ag_()ªto Qe _
1996, quando os associados optaram pela liquidação voluntária da entidade.
A localização do Lanifício Valuruguai é privilegiada, situado que está no centro das fontes produtoras de lã do Brasil, Uruguai e Argentina, em terreno de 20 hectares, limítrofe à BR-290, dispondo de
terminal ferroviário com trilhos de bitolas brasileiras
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Jt argeJJtioas. Dista 750 km dos portos de Montevidéu e Rio Grande .
.Como área construída é de 20.187 m2, toda
.em alvenaria, o lanifício tem capacidade para rece):>_e_L e__ estoçac 6 milhões de quilos de lã suja e para
produzir 3,6 milhões de quilos de Tops de lã, por
ano, operando 24 horas por dia. Dispõe, ainda, de
capacidade para produzir 50 toneladas mensais de
Tops com tratamentQ antifiltrantei (superwash), único na América Latina. Pode, ainda, produzir 40 toneladas de fios por mês.
O valor de mercado estimado para o património da Valuruguai é cerca de R$19.000.000,00, já
tendo sido co_ntra1ac:lQ_avaliador judicial para determin-ação do valor real.
Os débitos da_ Valuruguai, segundo valores
_apjlrados emhalaoço de 30-8-96, compreendiam:
TRABALHISTAS
Empregados ............................ _....
Provisões p/Reclamatórias
T~~ista§ ···--······-·--··~··FGTS ................-___ ,.,.,......,..,....

R$ 1.362.833,00
R$ 1.680.000.00
R$
334.691,00

3.377.524,00

- I_NSS --··==~~·---··'···--- R$ 2.917.133.00
PJ§ e _f'yneral ............ _ . _........... - R$
113.801.00
Imposto de Renda Relido na Fonte . R$
237.029,00
Banco do Brasil S.A ...............- - R$ 14.535.351.00
Banco Meridional do BrasiiS-A ....... R$ 5.593.626,00
Conab-....................._ ..........._,_.. _R$ 1.;39_1,1§,00

24.758.085.00

GOVERNO FEDERAL

GOVEFlNOESTÃDUAL

·ICMS ..................._,. _____.,____ R$
BRDE ..., ..

,,"""""""'"'""'--·--·····""=·"'

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Uruguaiana

704.171,00

R$ __ 1.456.535,00
A$

2.160.758,00

348.555,00

348.555.00

ea,._~_ltaú_$,1\ ····~---- R$
33.000,00
Outros Quirografários ...................... R$ 1.599.902,00
Total ··---··--·----··-·--~--··-- . R$ 32.277.1122,00

1.632.902,00

---CRÉDITOS OUIROGRÁFICOS

O mercado de lã, na região, vem sendo dominado, progressivamente, pelo Uruguai, através do
Lanifício Ottegui, que tem o controle acionário da
Chargeurs, uma multinacional francesa. Sua capacidade de produção é de 26 milhões de quilos de
Tops/ano, constituindo pouco mais da metade da lã
industrializada naquele país. Com altos incentivos
fiscais do governo uruguaio, vem aumentando progressivamente, suas compras no Brasil, sufocando,
deste modo, a indústria brasileira. Na safra passada,
ioram adquiridos, no B.rasil, 3 milhões de quilos de lã
suja.
Nos últimos dez anos, o mercado mundial de lã
vem sendo grandemente afetado pela desorganiza·
ção dos mercados do leste europeu, especial
o da ex-União Soviética. Também as intervr
daAy:;;trália e da China sobre os estoques ~
es contribuíram, grandemente, para sua dt
.Jtl..
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ração. Disso resultou a redução da produção e conseqüente queda dos estoques mundiais. Espera-se,
em decorrência, uma elevação de preços, nos_próxi- .
mos anos.
O próprio liquidante da empresa, apesar dE>
contratado como tal, entende não ser a melhor solução ·o desmonte de uma empresa tão bem localizada, com maquinário relativamente novo, com tão
grande capacidade de geração de empregos, com
um conhecimento tecnológico imensurável, que se
perderá inevitavelmente, em caso de liquidação'. De
acordo com o mesmo, há de se considerar, ainda,
que, em caso de liquidação, a venda do património
jamais atingirá o valor acima estimado, fazendo com
que a maioria dos credores recebam muito pouco ou
absolutamente nada de seus haveres, como é o
caso do Banco do Brasil".
E contínua o liquidante: 'Nesse momento em
que o Rio Grande do Sul, através do seu Governo
Estadual, tem feito enormes esforços para atrair
novas empresas, gerar riquezas, temos convicção
de que, havendo a compreensão dos principais
credores, aliados a uma ação conjunta do Governo
Federal, estadual e Municipal, com certeza, encontraremos uma forma de viabilizar a VALURUGUAI
e, só assim, muitos receberão seus créditos e muitos dos ex-funcionários receberão de volta seus
empregos. Assim, nossos planos são de, inicialmente, buscar parcerias, prestando serviços para
terceiros, vender ou locar imóveis que não interfiram no funcionamento do Lanifício, ir pagando,
dentro do possível, créditos preferenciais, manter
os imóveis e maquináríos em bom estado de conservação, gerar receitas suficientes para cobrir todas despesas atuais, de forma a não aumentar o
débito anterior à auto-liquidação. Para isso, temos
contado com o apoio dos associados presentes à
última Assembléia Geral, realizado no dia 26-2-97,
no Auditório do Lanifício. •
Os liquidantes, representados pelo Dr. José
Gilberto de Oliveira Barth, sintetizam, em trinta e cinco itens, as principais medidas adotadas, desde o
auto de liquidação até junho de 1997, das quais destacamos estas, como positivas:
"XI - Como não estamos conseguindo vender
, 1móveis da Cooperativa, buscamos outras opções
,e renda. Locar os imóveis ociosos. O primeiro bem
JCado foi o Graneleiro, por R$15.000,00 mensais.
lém daquela receita, deixamos de ter uma despesa
• rle R$5.000,00 por mês.
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XII - Locamos um pavilhão para depósito de
cargas, onde obtemos uma receita mensal em tomo
de R$6.500,00.
XIII - Loeamos o Escritório Central e outros
dois armazéns pára a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, onde estamos obtendo uma renda de
R$8.000,00 por mês.
XIV - Locamos parte dos armazéns da UBS Unidade Básica de Sementes, R$1.500,00 por mês.
XV - Locamos duas linhas telefónicas e um outro pavilhão para uma quadra esportiva. Destas locações obtemos uma renda de R$1.000,00 por mês.
XVI - Assim, apenas de _locações, temos uma
renda de R$32.000,00 por mês.
XIX - Contatamos com várias empresas nacionais e estamos iniciando uma parceria com a Barraca Ideal, empresa de Santana do Livramento, para o
tratamento antifeltrante de Tops de lã. A perspetiva é
de processar 10 toneladas/mês.
XX - Estamos fechando um contrato para Faccionar 45 toneladas de Tops de acrílico em nossa
fiação. Este contrato nos proporcionará uma renda
líquida em tomo de R$60.000,00, que serão direcionados para pagamento de FGTS atrasado.
XXI - Existe grandes possibilidades de continuidade na prestação de serviços no Setor Fiação.
XXII - Estamos providenciando o Edital de
Venda, através de Carta de Arrematação, da área
onde está localizado o Lanifício CCGL. O preço mínimo será de R$148.500,00, valor avaliado pelo Perito Judicial. Os recursos serão direcionados para
pagamento de Débitos Trabalhistas. É muito grande
a_ possibilidade de que a própria CCGL adquira
aquele imóvel.
XXIII - Já foram recolhidos, até a presente
data, mais de R$24.000,00 de FGTS atrasados.
XXVII - Visitamos diversas Secretarias do Governo do Estado, onde, além de muito bem recebidos, obtivemos informações do interesse do Governo do Estado em auxiliar a Cooperativa para a sua
volta à atividade. Esses auxílios se encontram em
estudo e, muito brevemente, teremos maiores detalhes sobre o assunto.
XXIX- Temos uma grande empresa argentina
interessada em arrendar todo o complexo da Cooperativa. Nos solicitaram 120 dias de prazo para estudarem e apresentarem uma proposta formal de negócio.
XXXV - Estamos demonstrando, com isso,
que o Banco do Brasil tem condições de rever
seus créditos à medida que o funcionamento da
Valuruguai aconteça, ficando, num futuro próximo,
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como o único proprietário das instalações do lanitlcio.·
A título de Análise de Viabilidade, os liquidantes encerram assim seu relatório: 'É muito difícil a situação da Valuruguai, principalmente pelo elevado
débito existente. Entretanto, se não houver boa vontade, por parte dos maiores credores, principalmente: Governo Federal (INSS, Banco do Brasil, Banco
Meridional do Brasil), Governo Estadual (BRDE e
ICMS), muitos não terão a menor condição de reaverem seus créditos muito menos terá a Valuruguai
condições de retomar às suas atividades. Certo é
que, viabilizando o funcionamento, além da geração
de empregos, a Cooperativa tem condições de, brevemente, alcançar um faturamento, com receita operacional líquida em torno de R$220.000,00 (duzentos
e vinte mil reais) por mês, desde que opere com sua
capacidade máxima ern todos os seus segmentos.
Esses recursos poderão ser utilizados, na sua totalidade, para pagamento de credores.
A mentalidade da atual administração (Liquidantes, Engenheiros da Indústria e pessoal de Chefia) é de austeridade, seriedade, muito trabalho e
persistência, porque acreditamos na viabilidade da
empresa.
Precisamos contar com todo o apoio político
possível, obtenção de incentivos fiscais, para que
possamos competir, com os janifícios estrangeiros,
em igualdade de condições.
Assim sendo, nosso objetivo é vender tudo que
for possível de imóveis que não interfiram na capacidade de funcionamento do lanifício Valuruguai e,
ainda, conseguir, na próxima Assembléia Geral, a
continuidade da Auto Liquidação, de forma a termos
tempo suficiente para as conclusões de todas as
etapas planejadas.'
Para tanto, os liquidantes apontam as seguintes ações para viabilização do lanifício:
'1 - Sustação imediata de todas as execuções
do INSS contra a Cooperativa, de acordo com a Lei
n9 5.764, de 16-12-71, no seu art. 76. A continuidade
de tais execuções poderá produzir a inviabilização
completa dos planos de salvamento da Empresa.
2 - Obtenção de crédito no valor de
R$2.300.000,00 {dois milhões e trezentos mil reais)
para a Cooperativa Agropastoril, hoje arrendatária,
adquirir o Setor Graneleiro da Cooperativa, nos mesmos moldes da "Proposta de Saneamento e de
Apoio às Cooperativas Agropecuárias', encaminhada ao Ministério da Fazenda pelo Deputado Augusto
Nardes {Prazo de 15 anos, carência de 3 anos e encargos de equivalência em produto + 3% aa.). Tal

crédito primitiva que fossem liquidados os débitos
trabalhistas totais, hoje existentes.
3 - Já há algumas negociações em andamento
para uma desmobilização de alguns prédios para podermos fazer frente aos nossos débitos com o INSS.
A melhor forma desses investidores em potencial adquirirem esses prédios seria através da assunção
dos débitos da Cooperativa junto ao INSS. lnterceciência junto ao INSS no sentido de viabilizar essa
negociação, reduzindo, se possível, multas e outros
encargos, bem como concedendo um prazo bem dilatado para que esses investidores tenham condições de assumir referi<iQs _cjébitos.
4 ..., Pleito no sentido de reduzir em 50%, por
prazo determinado, o encargos de ICMS de energia
elétrica das Cooperativas envolvidas (Vale do Uruguai e Agropastoril), bem como obtenção de estomo
~das antigas taxas compulsórias. Trata-se de importante apoio adicional que, sem dúvida nenhuma, se
sintoniza com as 'Propostas de Saneamento às
Cooperativas Agropecuárias' antes referida. Esse incentivo, também, seriél de gra_nde importãncia se estef'ldicjQ li lodJ!~ as ind!Jstriaa_que viessem a se instalar nesta metade suiJ:Io Estado.
5-- lntercedência junto à Conab no sentido de
possibilitar a regularização do débito da Cooperativa
junto àquela instituição. A Cooperativa tem interesse
e_llJ f~er t.Jma_fraçãQ_ em Pagamento de um imóvel
onde está instalada sua unidade de Beneficiamento
de Sementes que, sq~do a v?-lores de armazenagens de que a Cooperativa é credora junto à Conab,
praticamen~Jigt.Jidª Q.déb_ito.
6 - A implementação das reivindicações acima sugeridas permitirão a negociação com os demais_ cre<:!Qr~§__e_c:ontinyldade_do empreendimento,
o objetivo de restabelecer a atividade industrial plena do mesmo. Não resta dúvida de que o
restabelecimento do funcinamento do lanifício, a
plena produção é __ a _meJhor solução para todos:
credores, funcionários, p(Q_dutores, poder público,
cidade de Uruguáia.-na-e_ regiãoJ_uf!l-ª vez que restatlelecerãlimtluxo de- riqueza e desenvolvimento,
através do aproveitamento de uma matéria prima
natural da região.
7 --o conbecimériiô. pelos liquidantes, da atual
situação e potencialidades da empresa levou-nos a
concluir pela continuidade e não pelo encerramento
das_ atividades do lanifício. Tal conclusão Joi. obtida,
básicaniente~ pelos-seg~intes -motivos~ a) Débitos do
investimento perfeitamente passíveis de negociação,
conforme sugerido acima; b) Plena capacidade de
produção imediata de praticamente todos os setores
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produtivos do Lanifício, bem como conhecimentc
atualizado de mercados e empresas interessadru
em realização de negócios e ;:tarcerias para comer·
cialização economicamente viável dos diversos pro·
dutos da Empresa (Tops de lã, fios de lã, mesclas de
lã e acrílicos, tops de lã com tratamento anti·:feltre.n·
te, tops de lã tingida); c) Geração inicial de pelo me·
nos 300 (trezentos) empregos diretos e 1.200indir"e:
tos, na região."
Essa, parece-nos Senhoras e Senhores Sena·
dores, uma atitude digna do apoio mais entusiasta
O Estado brasileiro precisa voltar seus olhos para a
grave situação de decadência que vêm sofrendo ati·
vidades econômicas que garantiam a sobrevivência
da largas camadas da população e que, em razãc
da política de·globalização, estão sendo condenadas
ao desaparecimento. Com isso, a concentração de
renda vem se acentuando, o desemprego vem crescendo assustadoramente, a miséria vem se generalizando e, a continuar nessa direção, em breve, estaremos condenados a voltar a viver como na Idade
Média, quando os poucos senhores se encastelavam em verdadeiras fortalezas para se porem a salvo da plebe faminta.
O sul do Estado do Rio Grande do Sul, particularmente, vem sofrendo um processo de pauperização que não difere muito do Nordeste brasileiro. Recuperar essa região, integrando-a à economia do
Mercosul, é vital para que nosso País possa encarar,
com igualdade, os países vizinhos. Para tanto, solicito o apoio de todos os Senadores, independente da
região que representam, para que evitemos criar um
novo gueto, em uma região que já se apresentou
como uma das economias mais dinâmicas deste
País.
Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, estamos hoje
aqui nesta tribuna para pedir ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que estude com profundidade a criação de um órgão específico que ficaria encarregado de apressar as privatizações.
Como se sabe, o processo para a venda de uma
empresa, desde o momento em que é deslancha-_
do até o leilão, demanda em média quinhentos
dias. Um ano e cinco meses! É tempo em demasia, especialmente se levarmos em conta a magnitude dos problemas brasileiros que a privatização
tem o poder de minorar.
O Brasil precisa agir com rapidez. Não é mais
tolerável que este País continue a investir preciosos
recursos - que deveriam estar sendo carreados-para
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áreas prioritárias, como saúde e educação - em empresas que,_ na ve_rclade, deveriam estar, há muitos,
ano_sjob aadrnil]il!tração mais ágil e profissional da
iniciativa privada.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
O meu primeiro argumento favorável à criação
de um organismo oficial para tratar da privatização
no Brasil é a tradicional lerdeza da burocracia estatal. Não é nenhuma novidade que as ações de governo neste País são em geral mais travadas do que
deslanchadas pela máquina estatal. Decorre daí que
o processo de privatização de cada unidade a ser
negociada é excessivamente lento.
Ora, é preciso reverter urgentemente essa situação. Mas como?
Além da burocracia, pesada e quase imóvel, há
também leis que atravancam o processo. Antes de
·mais nada, portanto, deve-se ver onde podem ser alterados os dispositivos legais que emperram a privatização.
Outro aspecto muito importante nesse processo, e que tem sido enfatizado pelas lideranças pefelistas, diz respeito aos recursos arrecadados. Na
verdade, de nada adianta vendermos empresas governamentais se o dinheiro apurado não vai de imeãia.to p~ra.-oresgate da âíviaa-mferna.
Enquanto não tivermos leis que forcem o Governo a esse tipo de aplicação, o Brasil estará dando
razãoa alguns dos c;ríticos do programa. Ou seja, o
País, que está vendendo seu patrimônio para, principalmente, resgatar suas dílfic:jªS,_llãO 51§ paga. Assim, o Brasil p()d,úácomo querem_os 9!-te atªcamapnvatizaÇão, sempatrimônio econtinuar endiVidado.
A privatização;· como sabem todos, é um processo mundial irreversível. No mundo todo concluiuse que os governos devem cuidar de coisas que lhes
dizem respeito diretarnente, como, por exemplo, QS_
sistemas eaucacíonais~ de saÚde, segun:lnça. e justiça,. Aos enipr§!sário§.~ca_W_loi;ar às at[vidades industriais e comerciais. - ·
_____ CLE!rasil, é claro, não pode mais fugir a essa
realidade.
Na verdade, enquanto outros países enfrentavam essas questões, nós estávamos envolvidos
num delicado processo de redemocratização. Processo que se alargou por um tempo excessivo e que
nos impediu de tomar medidas rápidas em questões
essenciaisna área e_ço_oômica .••Entre elas, destaca-_
se à da privãtizaÇã~- - - --
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Mas hoje, com a plenitude democrática estabelecida, não podemos mais retardar nosso processo
de modernização. É preciso mudar. E, principalmente, mudar com rapidez.
Por tudo que alinhei aqui, acho que é aceitável
a idéia da criação de um organismo oficial para tocar
com, mais velocidade, o processo de venda das estatais. Não chego a ponto de pedir a criação de um
Ministério, mas sim a de um organismo enxuto
força e poder de Ministério.
É muito importante que o Brasil recupere o
tempo perdido. Por anos e anos estivemos envolvi·
dos num amastado processo de redemocratização.
E, para culminar, fizemos uma Assembléia Nacional
Constituinte num momento de transição histórica. A
nova Constituição brasileira foi promulgada um ano
antes da queda do muro de Berlim, ·um ano antes,
portanto, do total desmantelamento do chamado socialismo real. Isso fez com que muitos dispositivos
retrógrados fossem anexados à nossa· Carta. E ainda hoje estamos pagando por isso.
Fica, portanto, aqui - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores - o meu pedido ao
Presidente Fernando Henrique Cardodo para que
considere a possibilidade da criação de organismo
que dê mobilidade e urgência ao trabalho de venda
de empresas estatais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago-lhes notícia de
algo que me alegra e renova minha fé num futuro
ainda mais brilhante para a Polícia do meu Estado
e, por consequência, para o exercício da segurança pública nos moldes pretendidos, não só pelos
cidadãos de São Paulo, como por todos os brasileiros. Um sistema de segurança dedicado à garantia dos direitos individuais e coletivos, que não
permita sejam eles espezinhados pelo crime em
suas diversas modalidades. Um sistema que afunile sua ação no trabalho de uma Política Judiciária
digna das atribuições a ela cometidas constitucionalmente. Um sistema gerido por autoridades vocacionadas e bem formadas para o exercício do
poder de polícia em apoio ao cidadão de bem e às
instituições democráticas.
- - --
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Dia 11 último, aconteceu a formatura da terceira turma do Curso Superior de Polícia, ministrado pela Academia de Polícia "Dr. Coriolano Nogueira Cobra· a autoridades policiais que almejam
promoção para o mais alto posto de carreira na

Polícia Civil paulista, ou seja, Delegado de Classe
Especial.
No Palácio de Convenções Anhembi, 54 (cinqüenta e quatro) delegados de Primeira Classe,
componentes da Turma "Dr. Tabajara Novazzi Pinto•
- nome do atual Diretor da Academia, homenageado
pelos formandos em virtude de suas qualidades pessoais e profissionais - receberam o diplorT1ª _que li- be-ra 0- Poder PÚblico para poder-promovê-los às vagas existentes ou que venham a existir na Classe
Especial. Ouviram, então, sabias palavras de seu
patrono, o ilustre Dr. João Jorge Saad, e de seu paraninfo, o preclaro Dr. Carlos Delmonte Fernandez,
personalidades cujos nomes constituem referenciais
de brilhantismo e sucesso.
Apraz-me sobremaneira falar desse aconteci- /
mente por ser Delegado de Polícia de Classe Especial e poder entender, assim, todo o alcance da
medida posta em prática no governo do ínclito Dr.
Mário Covas, sob inspiração de seu Secretário da
Segurança Pública, o ilustre Dr. José Affonso da
Silva.
Cada formatura no Curso Superior daquela
Academia é reeditada de um momento de glória da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, oxalá, se
reproduza em todas as organizações policiais deste
nosso Brasil imenso. Um momento em que, após intensa atividade acadêmica, experientes autoridades
recebem certificados de que obtiveram novos conhecimentos e reciclaram os antigos para poderem integrar a cúpula de uma organização policial das mais
respeitadas e elogiadas em todo o mundo. Aliás, tenho certeza de que o exemplo paulista frutificará nos
demais Estados, pois, desta feita, uma autoridade de
Mato Grosso do Sul, a insigne Dr'! Maria Elizabeth
Lem<;>s Outra, diplomou-se naquele curso, dando-nos
prova do interesse do qual é ele alvo fora de São
Paulo.
O Curso abrange 360 horas/aula das seguintes
em _aWssimo_[lível: _Criminologia, Criminalística, Medicina Legal, Administração Orçamentária
e Financeira, Administração de Material, Admistração de Pessoal, Administração de Transportes, Armamento e Tiro, Chefia e Liderança, Estatística Poli_çial,_l,.egislação Penai_Complementar, Lei de Execução Penal, Licitação, lnformaçõesPoliciais, Procedimento Administrativo Disciplinar
Processamento
de Dados. Paralelamente às aulas, ministradas por
mestres daquela Academia, as autoridades puderam
assistir a palestras de especialistas em temas de interesse para a carreira. Submeteram-se a provas esmat~rias,
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critas e, ao final, defenderam teses elaboradas individualmente.
Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores. Permitam-me, à guisa de elogio e incentivo, enunciar os nomes dos 54 formados da Turma
'Dr. Tabajara Novazzi Pinto', do Curso Superior de
Polícia da Academia de Polícia 'Dr. Coriolano Nogueira Cobra', para que permaneçam inscritos nos anais
do Senado da República São eles os doutores:
o Adalberto Deodoro Alcântara Lima,
o Ailton Antônio Pinheiro,
o Antônio Ribeiro,
o Aparecido Laerte Calandra,
o Arnaldo Vicente Erani Gonino,
o Arthur Luiz Carvalho Miranda,
o Bento da Cunha,
o Carlos Augusto Pascini,
o Carlinda de Almeida,
o Carlos José Ramos da Silva,
o Claudio Dlncao de Alvarenga Freire,
o ClomarTristão de Sousa,
oDarlan Carlos Pinto,
o Evandro Evaldir de Assis Lima,
o Flávio Augusto de Souza Nogueira,
o Flávio de Abreu,
o Francisco Borjas Firmiano Braga,
o Francisco Renato Tortorelli Costa,
o Guaracy Moreira Filho,
o Hélio Pavan,
o Hélio Sérgio da Silva,
o lldemar Timóteo,
o lrani Guedes Barros,
o João Carlos Morelli Morena,
o João Duran Filho,
o João Leopoldo Jordão de Lima,
o José Arthur Esteves Pinto,
o José Carlos Gomes,
o José Carlos Lucchetta Palermo,
o José Roberto dos Santos,
o José Roberto Pedroso,
o Júlio César Martins Ribeiro de Campos,
o Laércio Firmino da Silva,
o Lúcius Lotfallah Miziara,
o Luiz Alves de Campos Sobrinho,
o Luiz Augusto de Oliveira Castro,
o Luiz Carlos Ferreira,

Nt

o Luiz Gonçalves,
o Luiz Henrique Zago,
o Luiz Terciotti Filho,
o Marins de Paula Gonçalves Cordeiro,
o Míriam Elizabeth Lemos Outra,
o Nobuo Ozeki,
o Osvaldo Gaivão de França Filho,
o Rinaldo Antônio Felice de Santis,
o Roberto Borges dos Santos,
o Roberto Cezário da Silva,
o Roberto Kawai,
o Valdemar Guadanhim,
o Vanderlei Viola,
o Vicente João Cristofaro,
o Walter Ribeiro Guimarães,
o Wilson Passador e
o Zaqueu Sofia.
Saibam eles que nós os reverenciamos como
símbolos do denodo inerente ao princípio de autoridade. Saibam todos que nós os reconhecemos
como exemplos de policiais experientes já provados
e aprovados profissionalmente durante anos, mas
capazes de, com humildade, superar tabus, sacrifícios e desafios normalmente só vistos nos longínquos bancos universitários ou no início da carreira,
apenas para servir bem e cada vez melhor os cidadãos e a Pátria.
Era o que desejava comunicar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente ses5ão.
(Levanta-se a sessão às 15h54min.)
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ATA DA 162 SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 22 DE JULHO DE 1997
(Publicada no DSF, de 23 de julho de 1997)

.. BETIFICAÇÃO
Trecho de ata às páginas nºs 14815 a 14818,
que se republica, por haver saído com incorreções:

JULHO DE 1997

ANAIS DO SE:-.IADO FEDERAL

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, solicito a atenção do
Plenário, porque vamos começar a discutir hoje e
votar amanhã...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Peço a atenção do Plenário para o parecer, porque
a deliberiçào sobre a matéria, evidentemente, .será
encerrada amanhã, com votação.
O SR. JEFFERSON PÉRES -Trata-se de mudança importante no ordenamento jurídico do nosso
Pais.
Relatório.
A Proposta de Emenda à Constituição nQ 54,
que dá nova redação ao § 22 do art. 102 da Constituição Federal, estabelece que as decisões de mérito, prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, tenham, após sumuladas, eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e ao Poder Executivo.
A alteração à proposta consiste em estender a
todos as decisões definitivas de mérito do Supremo,
após sumuladas, eficácia erga omnes e efeito vinculante que a Emenda Constitucional nº 3 atribuiu
apenas à decisão de mérito nas ações declaratórias
de constitucionalidade.
A proposição recebeu voto em separado do
Senador José Eduardo Outra, acrescentando às
competências do Senado a de deliberar sobre a decisão de se atribuir efeito vinculante às decisões do
Supremo Tribunal Federal.
O referido voto teve seus argumentos parcialmente aceitos pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que os incorporou à Emenda n2 1,
conforme registra o Parecer nº 3, de 1997.
Em plenário, a proposição recebeu 6 emendas,
numeradas de 2 a 7, examinadas a seguir. Exame
das emendas:
Emenda n2 1:

.&i

premo Tribunal Federal, se este assim o declarar, terão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do
Poder Executivo.·
Emenda nº 2, do Senador José Serra e outros:

§ 22 As decisões definitivas de mérito
do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, bem como as súmulas aprovadas pela maioria absoluta do Tribunal, serão
publicadas no Diário Oficial, terão eficácia
contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
A emenda do Senador José Serra contém aindaum§32.

§ 3º Suscitada, em determinado processo, questão relevante sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, em caso de controvérsia
relevante entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica, o Supremo
Tribunal Federal, a requerimento dos órgãos
ou entes referidos no caput do art. 103, poderá processar o incidente e determinar a
suspensão do processo, a fim de proferir decisão com efeito vinculante exclusivamente
sobre a matéria constitucional.
Justifica-se a emenda sob o argumento de que
permitirá o exame, de forma quase direta, da constitucionalidade do direito pré-constitucional e do direito municipal.
A especial característica da ConstitUição brasileira, como aliás de todas as constituições contemporâneas, explica o elevado número de açóes que
chegam ao Supremo e constitui elemento importante
para a análise da emenda em exame.
De fato, conforme ressaltou o Ministro Sepúlveda Pertence na brilhante exposição que proferiu na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do
Senado Federal, na reunião de 02 de abril de 1997:

A reierida emenda substitui o texto do § 2" do
art. 102 da Constituição, constante do artigo único
da PEC n2 54/95 pelo seguinte texto: "As decisões __
A Constitui~o modema é_norma. Além de asdefinitivas de mérito, sumuladas, proferidas do Su
taModoPQder, de disciplina dos processos gover·
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namentais, particularmente do processo legislativo e
rio que, na semana seguinte, uma entidade empredessas restrições negativas ao conteúdo da lei futusari<ll ajuiz.asse uma ação dir'ª-ta de_inçonstitucionalira, a Constituição já contém nonnas que se aplicam
dade para obter a liminar daquilo que, por unanimidiretamente a fatos sociais. E aí, nessa interpretação
dade, já fora decla_rado - e isso em respeito aos pada Constituição, para aplicá-la diretamente a relaçõrâmetros tradicionais dos dois sistemas que praticaes sociais, independente de uma intermediação lemos.
gislativa, é que está uma das grandes causas desse
Agora, no mesmo âmbito do controle
volume absolutamente irracional de causas repetrtiabstrato, emprestar ou não efeito vinculante
vas a que me referi.(Grifo nosso)
à decisão, conforme tomada em ADIN ou
O Supremo Tribunal Federal faz essa aplicaADC é formalismo, desses formalismos que
ção direta, diariamente, ao lado daquele controle de
vão erodindo a credibilidade do Judiciário
constitucionalidade da lei que inteniledeia a aplicaperante a sociedade - estou aqui transcreção da Constrtuição aos fatos, quer no exercício da
vendo palavras textuais do Ministro Sepúlvesua competência originária, quer de recurso ordináda Pertence.
rio, onde exerce o que se tem chamado de jurisdição
Emenda n2 3, Senador Hugo Napoleão; Emenconstrtucional das liberdades, particularmente mediante o mandado de segurança, o habeas corpus,
das n•s 5 e 6, Senador José lgnácio Ferreira.
qu:r no julgamento do r~u~o extraordiná~o por vioAs emendas acima enumeradas tratam de dois
laçao •. ~~ qualq~er declsao. de outro tnblmal dél __ assuntos fundamentais: a limitação do efeito vincuJante à matéria de natureza tributária e previdenciáConstítulçao; e nao,. necessanamente, envolve~do o
e~ame de. constítuc1onahdad: de u~a determ~nada
ria e 0 estabelecimento de um processo de revisão
ler: ~ srm ~~ ~certo. ou n':o da r~terpr~taçao da
das súmulas. De texto idêntico, procuram reforçar a
posição quanto ao tema defendido pelo relator da
propna ~nstíturçao aplicada a soluçao da hde.
Por ISSO, parece-me ~~e ~ propos~o na e~~nPEC n• 96192, da reforma judiciária. Deputado Jairo
Carneiro conforme ambos ressaltam em sua justffida do Senador José Serra Ja exrste. O Sistema Já •ncorporou o efeito vinculante em relação ao controle
cativa '
.
abstrato. Portanto, não se justifica que fique ele reservado apenas às ações declaratórias de constrtuA proposta defend1da pelo Senador José lgnácionalidade.
cio fo~ dividida em duas emendas e tem o mes~
A ação declaratória de constitucionalidade
conteu?o do te:octo do Senador Hugo Napoleao,
pode resultar na de~!av.>.ção contrária de inconstitutranscrito a segu1r:
cionalidade, e a ação d<-.:lacatéria de inconstituciona. Acrescente ao art. 102 da Constrtuição
!idade igualmente pode resultar na declaração de
os seguintes parágrafos:
constitucionalidade.
§ 32 As decil>5es de que trata o paráContinuo citando o Ministro, com cuja afirma- .,.
grafo anterior terão por objeto a validade, a
ção concordo plenamente, quando diz:
interpretação e a efi~cia das normas tribu_ Ao menos no que toca à Lei Federal,
tárias
e previdenciárias acerca das quais
creio que o efeito vinculante, no controle
~
controvérsia
atual entre órgãos judiciáabstrato, já existe por qualquer interpretação
rios ou entre esses e a administração públisistemática que não se deixe enredar por
ca que acarrete grave insegurança jurfdica e
um formalismo delirante e leve a resultados
relevante multiplicação de processos sobre
monstruosamente kafkianos, que já existem
questão
idêntica;
em função da distinção entre controle difuso
§
42
A aprovação, alteração ou cancee controle abstrato.
lamento da decisão com efeito vinculánte de
Realmente, já existem. Por exemplo: quando
que trata o § 22 deste artigo poderá ocorrer
declaramos, por unanimidade, a inconstitucionalidade ofício ou por proposta de qualquer tribude da cobrança de contribuição social, autorizada
nal competente na matéria, pelo Ministério
pela Constituição, sobre a folha de salários ao pagaPúblico da União ou dos Estados. pela
mento de trabalhadores autônomos, avulsos e admiUnião, os Estados ou o DistritO Federal e
nistradores.
pelo Conselho Federal da Ordem dos AdvoIsso foi tomado numa decisão em recurso exgados do Brasil.
traordinário de uma empresa qualquer. Foi necessá-
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O principal objetivo da emenda é a limitação da
edição de decisões com efeito vinculante às matérias que respondem hoje por mais da metade dos recursos para o Supremo de natureza tributária e previdenciária desde que haja segurança jurídica e elevada multiplicação de processos. Além de reduzir o
âmbito material das súmulas vinculantes a matérias
tributárias e previdenciárias, a emenda propõe o mecanismo de revisão das súmulas emitidas de modo a
evitar que se tomem imutáveis.
É discutível - e ar peço uma correção: onde
está "é urgente•, porque não sei como surgiu isso,
sugiro "é discutível" - a necessidade de limitar o
campo de atuação das decisões vinculantes a determinados assuntos. No entendimento dos Ministros
do Supremo, as questões tributárias, previdenciárias
e trabalhistas são, efetivamente, as que mais assoberbam o Tribunal, embora aquelas relacionadas
com o direito económico, que tratam da regulação
das conseqüências da intervenção do Estado na
economia também ocorram em grande quantidade.
Estatísticas do Supremo demonstram que a União, o
INSS e o Estado de São Pauto respondem por 60%
do número de ações submetidas à decisão do Supremo Tribunal Federal.
Malgrado essa situação, é igualmente importante - parece-me - que se respeite o julgamento do
·supremo Tribunal Federal para limitar as matérias
sobre as q!:fais suas decisões produzirão efeito vinculante.
É óbvio que o Supremo Tribunal Federal não
vai vincular decisões a respeito de questões penais,
de família. de fato e outras.
Quanto à revisão, considero fundamental que
se proponha uma fórmula de rediscussão de determinada jurisprudência para avaliar se ainda confirma
a convicção do Tribunal e correspondé às condições
sociais e históricas que deram origem à determinada
Interpretação constitucional, mas periso que o assunto ainda pode ser mais discutido, talvez no âmbito da proposta de emenda constitucional que trata
da reforma do judiciário.
Emenda ng 4 do Senador Ronaldo Cunha

üma.
Substitui-se a redação do § 22 do art. 102 pela
seguinte:
§ 22 Terão efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta da
União, dos Estados do Distrito Federal e dos
municípios:
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a) as decisões definitivas do Supremo
Tribunal Federal, nas ações referidas na alínea a do inciso I deste artigo;

b) as decisões definitivas de mérito do
Supremo Tnbunal Federal, quando este assim o declarar pelo voto de dois terços de
seus membros.

A emenda promove uma significativa distinção
entre o efeito vinculante que se empresta aos casos
concretos e o exame em abstrato, ações declaratórias de constitucionalidade e diretas de inconstitucionalidade. Também abandona a exigência de súmuta e confere ao Supremo Tribunal Federal o poder
de emprestar efeito vinculante pelo voto de dois terços dos seus membros a qualquer decisão definitiva
de mérito que pronuncie.
A proposta aponta um caminho para melhor
utilização das potencialidade do sistema já existente.
Essa racionalização decorre sobretudo· do texto sugerido na alínea •a• que explicita o efeito vinculante
das decisões do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade.
A proposta do Senador Ronaldo Cunha Urna é
merecedora de acolhimento, principalmente por implicar respeito ao julgamento do Supremo em relação às matérias que terão efeito vinculante. Também
é inovadora no sentido de ampliar esse efeito às decisões definitivas de mérito, nos termos da PEC n•
54 em exame, que o autor intenta agora aperfeiçoar.
Assim, proponho o seu acolhimento no mérito,
mediante alteração de redação no sentido de facilitar
o entendimento da norma contida em seu texto.
Emenda n• 7, do Senador José Eduardo Outra.
A proposta do Senador José Eduardo Outra
desloca para o âmbito das competências do Senado
a pà$!:;ibilidade de outorgar efeito vinculante às decisões do Supremo. Para isso reporta-se ao art. 52 da
Constituição, que trata das atribuições do Senado e
lhe acrescenta o Inciso n2 XI, renumerando os demais.
.
Inciso XI - Compete ao Senado Federal:
-

atribuir as decisões definitivas de

mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, após suinutadas, efiCácia contra todos
os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e. do Poder
Executivo.
A emenda que confere ao Senado competência para deliberar sobre a decisão de se atribuir efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Fe-
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dera! reproduz na íntegra o voto em separado do Senador José Eduardo Outra, rejeitado pelo Parecer n~
3, de 1997, já mencionado.
Conclusão:
A ampliação do efeito vinculante constitui uma
das mais polémicas questões discutidas no âmbito
da reforma do Poder Judiciário. Por isso, é importante que se ressalte, até em resposta aos críticos do
efeito vinculante, que o seu objetivo principal não é
obrigar o juiz a decisão uniforme, mas evitar a multi·
plicação de processos ociosos, principalmente em
relação às decisões do controle abstrato.
Sua aprovação certamente representará uma
evolução no funcionamento do Sistema Judiciário do
País, mas antes é preciso, como disse o Ministro
Pertence "vencer preconceitos, vencer hábitos mentais de uma justiça criada e construída para decidir
conflitos individuais, conflitos irrepetíveis. Ninguém
está pensando em súmula vinculante para que o juiz
aplique automaticamente a solução de um homicídio
sem saber se houve, ou não, legítima defesa. Isso, é
claro, são casos singulares, são casos em que todas
as circunstâncias têm que ser sopesadas: mas não
há circunstãncías, a não ser as formais, que levam à
iniquidade, como as que descrevi, que distingam um
de outro segurado que recebia menos de um salário
mínimo, em 1988, para saber se passaram, ou não,
naquela mesma data. a ter o direito a um salário mínimo por mês".
. Os conflitos atuais de uma sociedade modema,
industrializada, de massa, não podem n" :., ser resolvidas com estruturas mentais apropriadas para a
decisão de questões familiares. A Justiça hoje se vê
diante de casos absolutamente idênticos, que devem
receber uma solução uniforme.
Pesquisa realizada-pelo Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ, com
3.927 juízes de todo o País, a pedido da Associação
dos Magistrados Brasileiros - AMB, revela que 65%
dos entrevistados considel3m que a obrigatoriedade
de aplicação das súmulas'-tÍ"aria· maior velocidade e
maior racionalização à Justiça. enquanto 70% enten- dem que ela afetaria a independência de juízo. Perguntados se consideram que o juiz deve ser independente no exercício de suas funções, não se ümitando a interpretar as decisões dos_ TribiJ_nais Superiores, 80% responderam afirmativamente.
De acordo com o coordenador da pesquisa,
Desembargador Thiago Ribas Filho, observa-se na
AMB o crescimento de uma corrente de opinião a favor da súmula para casos específicos, principalmen-
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leis de-natl!reza tnbUtáriá eoonômfcã. que
mais lotam os tribunais e que são conhecidas como
leis ae vOCa.Çãó transifõna. Mesmo para esses casos, essa corrente de magistrados propõe uma revisão obrigatória das súmulas a cada dois anos e o
seu reexame num prazo ainda menor, se demandado pela Procuradoria-Geral de Justiça. pela OAB ou
por qualquer Tribunal do País.
Finalmente, acato a pertinente sugestão do
meu ilustre colega;-o juriSta Senador· Josapftat Ma"
rinho, no sentido de se permitir ao Supremo Tribunal
Federal, independentemente de súmula, declarar o
efeito vinculante por decisão de 213 de seus membros,
nos casos em que assim entender adequado. De elevado interesse público, a proposta facilitará a ação do
Supremo, pois a súmula depende de consolidaçãc.
da jurisprudência para ser estabelecida e, ao mesmo
tempo, depende de formalidades para ser atterada
Voto.
À vista do -exposto, opino contrariamente às
Emendas n"s 2. 3, 5, 6 e 7, respectivamente dos Senadores. José Serra, Hugo Napoleão, José lgnácío
Ferreira e Josê Eduardo Outra, e favoravelmente à
aprovação âa Proposta de Emenda à Constituição n 2
54, mediante a incorporação das modificações sugetiâas ·na Emenda n" 4, do Senador Ronaldo Cunha
Uma. nos termos do substitutivo a seguir apresentado.

e

EMENDA N° 8-PLEN
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA .À. CONSTITUIÇÃO N° 54, OE
1995
"Dá nova redação ao § 22 do art. 102 da Constituição Federal.
Artigo único. O§ 2" do art. 102 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 102.

-§ 2• Terão eficácia· contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgã-os do POderJudiCiário e POder Executivo
•as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato
decisões definitivas
normativo federal, e
de mérito, se o Supremo Tribunal Federal
assim o declarar por voto de 213 de seus
-- ·membros.•

ao

as

É o parecer, Sr. Presidente.

----------------------------------------
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ATA DA 17" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARIA, REALIZADA. EM
23 DE JULHO DE 1997
(Publicada no DSF de 24 de julho de 1997)

RETIFICAÇÃO
Na página 14928, segunda coluna, no Requerimento

no

530, de

1997,

Onde se lê:
Requeiro a Vossa Excelência, com base nó disposto na alínea ''b", do art.
218, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do Estado de Sergipe,
Gen. Djenal Tavares de Queiroz, ocorrido domingo passado, dia 20 de julho,
na cidade de Aracaju-SE.
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Justificaçao
(Em plenário)
Sala das Sessões, 23 de julho de 1977. - Senador Antonio Carlos
Valadares.

Leia-se:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no disposto na alínea "b", do art.
218, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do Estado de Sergipe,
Gen. Djenal Tavares de Queiroz, ocorrido domingo passado, dia 20 de julho,
na cidade de Aracaju-SE.
a) Voto de profundo pesar.
b) Apresentação de condolências à fanu1ia e à Assembléia Legislativa.
Justificação
(Em plenário)
Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - Senador Antonio Carlos
Valadares .

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

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

24/07/97
Quinta-feira

10:00

- Sessão deliberativa extraordinária do Senado Federal

12:00

- Cerimônia de Entrega do XIV Prêmio Jovem Cientista
Palácio do Planalto - Salão Oeste
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Ata da 19g Sessão Extraordinária
em 25 de julho de 1997
5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Antonio Carlos Magalhães.
(Inicia-se a sessão às 9h30min)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão destina-se ao encerramento da
5" Sessão Legislativa Extraordinária da 5()11 Legislatura
Srl's e Srs. Senadores, temos todos orgulho de
pertencer ao Senado Federal. Estou certo de que V.
Exlls, como eu, estão evidentemente felizes com o
trabalho aqui realizado. Realizamos, sim, um trabalho digno do aplauso da Nação; estou certo. E isso é
extremamente importante no processo de desenvolvi~nto econômico do País. Daí por que quero, nes- •
te Instante, me congratular com o povo brasileiro,
com o Senado e, da mesma forma, com a Câmara
dos Deputados pela atuação que têm tido ao longo
deste período legislativo e, principalmente, na convocação extraordinária.
O Congresso Nacional está, portanto, a merecer o agradecimento da Nação pelo trabalho realizado no período legislativo.
·
A convocação extraordinária que hoje encerramos
foi, ~ d_úvida, a mais profícua da história do Legislativo bras1le1ro. Aprovamos 23 matérias, des1acando-se: a
Lei Geral de Telecomunicações, que regulamenta e
quebra o monopólio estatal do setor; a regulamentação
da quebra do monopólio estatal do petróleo; o projeto
que pune crimes contra o meio ambiente; o Fundo de
Aposentadoria Programada - o FAP, que cria urna
nova aposentadoria paralela ao INSS; o projeto que autoriza o Governo a conceder subsídio à borracha natural, que estava precisando de ter esse apoio do Governo
Federal; o aperfeiçoamento e a votação de um projeto
do Estatuto dos Refugiados; o projeto do ensino religioso, tão importante para o País na quadra que atravessa.
Todos esses projetas foram transformados em lei e obtivemos ainda significativo avanço na tramitação da
emenda constitucional da Previdência Social, num tlabalho excepcional da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, com o apoio de todos os membros do Senado Federal. Ela está pronta para ser votada no segundo semestre deste período legislativo.
.
Outra vitória alcançada e de gran,de importânCia para o País, para a Nação, para o Judiciário e,
s~bretudo, para o povo brasileiro, carente de justiça,
fo1 aquela que diz respeito ao efeito vinculante das
decisões sumuladas do Supremo Tribi.mall=ederal.

Um trabalho excepcional, digno de registro, que va1
resolver, em grande parte, o problema da celeridade
do Poder Judiciário do Brasil.
A tudo isso, se soma a esta Sessão Legislativa
o trabalho que o Senado Federal realizou, apreciando 232 matérias de destaque para emenda constitucional que institui a reeleição para Presidente da Republica, Governadores e Prefeitos.
Além disso, realizamos um trabalho, que era urna
promessa deste Legislativo, em relação a coibir o excesso de medidas provisórias, que incomoda os advogados, o Poder Judiciário, o próprio País e, sobretudo,
o Poder Legislativo, porque a Casa de legislar é esta e
não o Poder Executivo. Portanto, esse trabalho o Senado fez e já enviou à Câmara Federal. Dentro em
pouco, tenho certeza de que a Câmara dos Deputados
votará tão importante proposição.
É chegado, portanto, o momento de conhecer
em profundidade o trabalho do Legislativo e os benefícios geraâos a partir dele para a sociedade brasileira. P~isamos ter- e vamos ter pelo nosso trabalho - justiça para este Poder Legislativo.
Este momento em que encerramos mais ume
etapa dos nossos trabalhos é de alegria para o Senado e para a Nação, por ver que os Parlamentares brasileiros estão cumprindo com seus deveres. Poucos
Parlamentos do mundo - é preciso que se conheça
todos, e nós os conhecemos - seriam capazes de
reaf1zar tanto em tão pouco tempo corno o Congresso
Nacional neste período de convocação extraordinária
Daí por que reclamamos justiça e reconhecimento da
Nação, da imprensa brasileira, de todos, para que
acompanhem nossos trabalhos e venham ver o que foi
realizado no Legislativo durante esse período.
Sem Congresso Nacional, não há democracia.
Fortalecer o Congresso é o que estamos fazendo
com trabalho e com eficiente fiscalização, inclusive
dos atos do Poder Executivo. Que o povo também
nos fiscalize mais é o que queremos; queremos essa
fiscalização para demonstrar, mais uma vez, que somos, hoje, os principais responsáveis pelo funcionamento do regime democrático no Brasil.
Com essas palavras, declaro encerrado o período legislativo da convocação extraordinária, que
tantos benefícios trouxe ao País e tanto prestígio ao
Congresso Nacional.
Está encerrada a sessão. (Palmas.)
·
(Levanta-se a sessão às 9h45min.)
(OS N2 14659/97)
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DISCURSO ENCAMIM-IADO À PUBIJCA-

ç4o Pao SENAOOR JÚLIO CjMp()$ (PR.-

MT), NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-

MENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Senhor Presidente, Senhores Senadores,
É raro o dia em que a imprensa não noticia rebelião neste ou naquela presídio. Os motins pipocam
de Norte a Sul do Brasil. A violência aumenta. Os requintes de crueldade também.
Foi dramática a cena mostrada recentemente
em televisões de todo o Brasil. Presos de Vila Velha
jogaram um companheiro da janela do quinto andar.
Embora ferida, a vítima resistiu à queda. Mas não
pôde ser socorrida porque a polícia e a equipe médica foram impedidas de se aproximar do local.
Lembro' essa cena mais recente. Ela está muito
viva diante dos olhos de todos nós. Outras, mais remotas, também nos vêm à mente sempre que falamos na
tragédia do sistema penitenciário brasileiro. Quem algum dia poderá esquecer a mais de uma centena de
cadáveres empilhados na penitenciária de Carandiru?
Nem que vivamos um século, Senhor Presidente, seremos capazes de apagar da memória
aquele horror que nos coloca em todas as listas de
países que desrespeitam os direitos humanos.
Alguma coisa está errada. Algo anda mal nesse distante mundo que, de repente, saltou os muros
altos e invadiu nossos lares. E, dia após dia, toma
nosso almoço indigesto. Banha nosso jantar de sangue. Povoa de pesadelos nosso sono.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Algo vai mal, repito. Se não olharmos o monstro
de frente, ele acabar-nos-á devorando. E o monstro,
Senhor Presidente, nobres Senadores, tem muitas fazes. Todas elas respondem pelo nome de violência.
Uma delas é a superlotação das celas. Nem
Kafta, com 'todo o pessimismo e o talento para criação de situações absurdas, poderia imaginar as cenas que presenciamos todos os dias.
Falo, Senhor Presidente, dos chamados "morcegos• ou "aéreos•. São homens que precisam se
amarrar nas grades ou pareces a fim de terem espaço mínimo para dormir.
Que homens são esses? Alguns são criminosos apenados pela Justiça. Estão ali pagando a conta contraída com a sociedade. Outros já pagaram
seu débito. mas não conseguem a liberdade. Questão de burocracia. Talvez mais que burocracia. Desinteresse. Desconsideração.
São pessoas pobres. Não podem contratar advogado para defender-lhes o direito. Resultado:
cheios de ódio e revolta, permanecem nas cadeias.
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Sem vislumbrar saída, engrossam as fileiras dos revoltosos que nada têm a perder.
Ali estão também pessoas que nunca foram juigadas, muitas injustamente enjauladas até Deus
sabe quando. Elas descobrem, depois de algum
tempo, que não têm voz, que seu brado nunca será
ouvido. Aderem, então, às rebeliões, única língua
que a sociedade entende.
Há mais, Senhor Presidente. Que dizer da violência física? Ela é praticada tanto pelos funcionários
carcerários quanto pelos colegas de infortúnio. Os
espancamentos e estupros a que são submetidos os
presos tomam brincadeira de jardim de infância o
horror mostrado no filme Expresso da Meia-Noite.
O espetáculo dantesco não pára aí. Há presos
negros que perdem a pigmentação por falta de sol.
Há presos doentes que não recebem nenhuma assistência médica. Ali, no depósito de homens que
chamamos cadeia, falta tudo. Falta espaço, Falta assistência judiciária. Falta informação, Falta caridade.
Falta humanidade.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
A sociedade não pode mais omitir-se. Passar
por avestruz não pega mais. É inútil esconder a cabeça O corpo fica de fora. Temos de olhar para a
política penitenciária do País. Repensá-la. Buscar
novos caminhos.
A prisão não deve ser vista como vingança.
Seu objetivo é ressocializar o indivíduo. Reintegrá-lo
ao seio da sociedade. Fazer com que aquele que cometeu crimes não os cometa mais.
É hora de preparar o preso para a vida lá fora.
Oferecer-lhe ensino regular, dar-lhe oportunidade de
profissionalizar-se, assegurar-lhe oportunidade de
trabalho.
Discute-se hoje a aplicação de penas alternativas à privação de liberdade. Esse é tema da maior relevância. Uma vez adotada a prática, haverá diminuição da população carcerária. Mais importante que contribuir para o esvaziamento das prisões é a certeza de
que a sociedade não está transformando um ladrão de
galinha qualquer em bandido de alta periculosidade.
É isso, Senhor Presidente, nossas prisões não podem ser chamadas de casas de correção. Os homens
ali jogados perdem-se para a sociedade. Pior. passam a
representar alto risco para todos nós. Alguém daria emprego para um ex-presidiário? Claro que não.
A razão é simples. Ele sai da cadeia diplomado. O depósito de homens em que se transformaram
nossos cárceres dever-sa-ia chamar, com mais propriedade, universidade do crime. Que ministra cursos de pós-doutorado.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
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PARECER No 390, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania sobre a Proposta de Emenda à Constituiçãon9 33, de 1996 (n9 33/95, na Câmara dos Deputa·dos), de iniciativa do Presidente da RepÚblica,
que modifica o sistema de Erevidência social, es
tabelece normas de transiçao e dá outras provi-dências, que tramita em conjunto com a Proposta
de Emenda à Gonstituição n9 14, de 1996.

Relator: Senador BENI VERAS

I- RELATÓRIO

Encaminho à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a nova versão
do Substitutivo à PEC n6 33/96, elaborada com base nas emendas apresentadas a esta
Comissão e nas _sugestões e criticas feitas pelas lideranças da Casa.
Submeto à consideração desta Comissão o texto legal do Substitutivo,
acompanhado de dois documentos ~uXiliares.
O primeiro documento apresenta o parecer acerca·. de cada uma das 162
emendas apresentadas pelos Senhores Senadores membi9s aesta Corriíssão. _ Neste
documento, estão- listadas todas as emendas, com indicação do dispositivo a que se
referem, número da emenda; ementa ou síntese . de sua proposta, parecer dado pelo
Relator e justificativa do referido parecer.
O segundo documento tem a função de facilitar a compreensão das
modificações efetuadas após a reunião da CCJ, apresentando o texto Óngmal e os
dispositivos modificados, com indicação das alterações efetuadas. Também consta a
referência ao número das emendas apresentadas pélos Senhores Senadores.
Antes de apresentar a nova versão do Substitutivo, permitam-me ressaltar os
principais parâmetros que presidiram as mud;rnÇas agora submetlaru; á decisão d~sta
Comissão.
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Em primeiro lugar, houve a consolidação do objetivo de unifonnização dos
critérios e requisitos dos regimes de previdência oficial, para o servidor público, e o
regime geral de previdência social.
Praticamente, foram eliminadas as diferenças significativas entre o regime
geral de previdência social e a previdênc'ia para o servidor público que tenha rendimento
de até R$ 1.200,00. A única diferença significativa consiste ria base a partir da qual é
calculada a aposentadoria ou a pensão: para o segurado do INSS consiste, na média dos
36 últimos salários-de-contribuição, devidamente atualizados, enquanto para o servidor
público, consiste na totalidade da remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria
ou que serviu de base para a concessão da pensão.
Em segundo lugar, foram feitos alguns ajustes para assegurar que a Reforma
da Previdência não afetará em nada os beneficias dos 16 milhões de segurados do INSS
e não aumentará a contríbuição dos mais de 30 milhões de brasileiros contribuintes do
INSS. Todo o ajuste consiste em melhoria da gestão das políticas públicas ligadas à
previdência social, com o objetivo de dar maior garantia e tranqüilidade ao segurado.
Não está sendo promovida mudanca alguma com o objetivo de conferir
maior vigor financeiro e atuarial ao INSS que tenha impacto no bolso do segllriido ou que
diminua seus beneficias. Em sintese, o único impacto esperado para os milhões de
brasileiros ligados aó INSS consiste em maior segurança, mais tranqüilidade.
Em terceiro lugar, foram feitos alguns ajustes na proposta original, de tal
modo que se-pode assegurar-que nada muda para o servidor de rendimento igual ou
inferior a R$ 1.200,00. Todos os direitos e todas âs garantiaS prerrogativas foram
mantidas. O servidor aposentado e o pensionista de baixa renda contará com a melhoria
.da gestão pública da previdência oficial, mas não terá de contribuir com mais recursos ou
terá reduzidos seus beneficias.

e

Este contingente de servidores representa a maioria dos servidores públicos
do Brasil: mais de 60% dos servidores do Executivo Federal, mais de 80% dos
servidores dos Governos Estaduais e mais de 95% dos servidores municipais. Em
relacão à situação de todos esses servidores. a Reforma da Previdência não
promove alteracão alguma!
Em quarto lugar, foram mantidas as mudanças que eliminam privilégios, tais
· corno o fim da aposentadoria por tempo de serviço e a acumulação de aposentadoria.
Também foi mantida a subordinação das aposentadorias ao teto constitucional.

423

- ÃNAISbúSENADOFEDERÃL

JULHO DE 1997

Pelo teor das emendas apresentadas~- -podemos perceber a quase
unanimidade no apoio desta Comissão ao- esforço de aperfeiçoâmento da gestão da
previdência no Brasil. Na medida em que há maior conhecinÍento das mudanças na
estrutura etária da população, aumenta a adesão ás mudanças de melhor gestão dos
recursos públicos destinados à previdência.
Em quinto lugar, para os servidores com rendimento mensal suoerior a R$
1.200,00, a Reforma da Previdência traz UliJ. conjunto dúnudanças, nenhuma das quais
corresponde a uma ruptura com a tradição brasileira de tratar de forma eSpecial a
este pequeno grupo social. Há alguns ajustes, mas não se promove uma isonomia
definitiva, com eliminação de todos--us privilégios.
A paridade entre os rendimentos dos inativos e a remuneração dos
servidores ativos foi integralmente mantida. Os servidores inativos terão a revisão de
seus rendimentos que visa a atu.alizar o poder de compra, acrescida de pane das
modificações nos planos de cargos, salários e gratificações.
Como no passado, num ambiente de hiperinflação, o reajustamento nunca
conseguia acompanhar de perto a atualização monetária que seria necessária para repor a
capacidade de compra, foi prática comum, para atender a esse objetivo, a adoção de
revisão nas vantagens e gratificações. No atu.al cenário de baixa inflação, será mais fácil
administrar melhor a atualização do poder aquisitivo dos rendimentos dos servidores
inativos.
·~

---~-

---

No entanto, cabe atender à cultura vigente e estender a todos os servidores
mativos este aumento real de rendimentos, que nem sempre é apenas acréscimo de renda,
já que em muitas vezes, representou, pelo menos em parte, uma reposição de poder
aquisitivo.
Para criar uma margem para a adequada administração dos recursos
humanos em atividade, os servidores que se aposentarem após a publicação da Emenda
terão um pequeno diferencial entre os proventos e a remuneração dos servidores em
arividade.
Apenas para os servidores com remuneracão acima de R$ 1.200,00, a
proposta consiste em estabelecer uma gradação entre a totalidade da remuneração e a
proporção de 70% da remuneração como base para o estabelecimento do valor dos
proventos de aposentadoria. Em hipótese alguma, a aposentadoria será menor que a
proporção de 70% da remuneração do servidor em atividade. Como a paridade será
mantida, haverá tranqüilidade para o servidor público quanto sua renda na inatividade.
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Esta margem de até 30%, entre a remuneração do servidor ativo em relação
ao servido!;" inativo, pennitirá a administração dos recursos humanos do serviço público.
Para wna mesma disponibilidade de recursos financeiros, ·esta diferença permitirá
administrar a concessão de gratificações restritas ao . servidor ativo quanto ao
desempenho e representação. Trata-se de uma margem bastante restrita, mas face à
escassez generalizada de recursos -públicos, poderá ser um instrumento de melhoria da
gestão pública, com estímulo ao melhor desempenho do servidor em atividade.
Em síntese, a Reforma da Previdência atinge de modo brando as
expectativas de uma parcela mínima dos cidadãos brasileiros, enquanto se concentra na
melhoria da gestão das políticas públicas e das rotinas e práticas da administração
públice~;, em beneficio direto da imensa maioria dos brasileiros.

II- VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, a seguirapresefito a-noVavetsãõ-do Substitutivo, com o
acolhimento de 36 emendas, com o acolhimento parcial de 38 emendas e com a rejeição
de 85 emendas.
Emendas rejeitadas:
39,41, 42, 43, 44,47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 91, 94.;··95, 96, 97, 98, 99, 100' 101, 102, 103, 104, 105,106, 107, 109,
110,111, 112,113,115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 130, 141,
142, 1'46, 147, 152, 153, 154, 156, 160, 163, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 179,
181, 182, 184, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199,200.

Emendas acolhidas parcialmente:

•

45,'46, 55, 56, 57, 58, 64, 67, 71, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 93, 108, 125,
129, 131, 138, 145, 150, 151, 159, 163, 164, 168, 170, 173, 174, 177, 180, 188,
189, 197.

Emendas acolhidas:
40, 49, 78, 80, 85, 86, 87, 92, 114, 124, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
139, 140, 143, 144, 148, 149, 155, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 170*, 178, 183,
187, 192.
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Cabe esclarecer que algumas Emendas foram consideradas a diferentes
dispositivos.
Durante a primeira parte da reunião da CCJ, foram apresentadas três
emendas de redação de iniciativa do Relator, as quais já foram incorporadas a essa
versão consolidada do Substitutivo. Uma emenda se referia ao aperfeiçoamento da
redação do § 9° do art. 40. Outra emenda se referia à redação do § 5° do art. II, da
PEC, visando evitar lUila interpretação equivocada. A Ultima emenda consistiu em retirar
a vinculação do limite dos beneficias do regime geral de previdência social ao salário
mínimo. Essa última mudança de redação está baseada na necessidade de obediência ao
ditame constitucional do art. 7°, inciso IV.
Em adição às emendas de redação de iniciativa do Relator, foram
apresentadas três emendas:
EMENDA No 201
Autor: Sen NEY SUASSUNA
Dispositivo: art. 14, da PEC
Objeto da Emenda: supressão da expressão "
declarados em livre nomeação e exoneração ... "

inclusive os cargos em comissão

farecer: A suspensão da vigência do art. 37, § 7°, que veda a percepção simultânea de
proventos e remuneração, irn::luiu este tipo de cargo público. Logo, por lUila questão de
isonomia, acredita-se que a boa fé presente nos diversos casos de Ieingresso no serviço
público por parte de servidores inativos, civis e militares, também esteve presente no que
se referiu à nomeação para estes cargos. Por essa razão, estes cargos também foram
beneficiados com a suspensão da ·vedação de percepção simultânea de proventos e
remuneração.
Recomendação: Pela rejeição.

EMENDA N° 202
Autor: Sen NEY SUASSUNA
Dispositivo: art. 37, § 7°, da Constituição Federal
Objeto da Emenda: supressão da expressão " ... inclusive os cargos em comissão
declarados em livre nomeação e exoneração ..."
Parecer: O art. 37, § 7°, veda a percepção simultânea de proventos e remuneração, e
estendeu essa vedação a todo tipo de vinculação com o setor público: cargo, emprego ou
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função pública. É vedada a percepção símultânea inclusive por parte daqueles que
reingressariam ao serviço público por meio de concurso público ou por outras formas
previstas na Constituição. Por uma questão de isononria, também foram incluídos os
cargos de livre nomeação e exoneração.
Cabe ressaltar que a vedação se refere à percepção simllltânea de proventos (por
inativos) e remuneração (por ativos). Caso um servidor inativo seja nomeado para um
cargo do tipo DAS ( direção e assessoramento superior), o mesmo poderá optar por um
dos dois rendimentos: ou da aposentadoria ou âo cátgo-a ser exercido~-o que se veda se
restringe à acumulação de aposentadoria com remuneração.
Por trás desta norma, está a busca da construção de uma nova atitude social frente
à aposentadoria: trata-se de um beneficio previdenciário para suprir com renda àqueles
que perderam a capacidade laborativa, seja por invalidez, seja por idade avançada. Aos
inativos, a sociedade assegura o sustento ecoilôiiiico, e não iuna renda adicional aos que
continuam em atividade. O mesmo pode ser dito da pensão, que não pode ser entendida
como uma renda extra, e sim como um beneficio social àqueles que perderam a
segurança econômica derivada da atividade de seu provedor ou mantenedor econômico.
Recomendação: Pela rejeição.

EMENDA N" 203
Autor: Sen ROMERO JUCÁ
Dispositivo: art 202, § 3°
Objeto da Emenda:
inclusão da qualificação "normal"
às contribuições da
Patrocinadora de entidade" fédJa..lc.s de previdência privada. Ou seja, a contribuição
normal da Empresa Estatal ao seu fundo de pensão não poderá exceder a do segurado.
Parecer: O conceito de "contribuição" não abrangia outros itens que não· os típicos de
uma contribuição ao financiamento de um plano de beneficio. O temor de alguns fundos
consistia na eventual inclusão na mensuração da "contribuição" de parcelas extras, como
reembolso de despesas feitas pela Entidade por encargo transferido pela Patrocinadora,
ou a inclusão das parcelas da Patrocinador referentes ao fundeamento inicial da Entidade.
Trata-se de uma simples questão--de maior clareza pelo alcance da expressão
"contribuição". Se a adição da palavra "normal" facilita o entendimento, não há reação
ao acolhimento da Emenda.
Recomendação: Pelo Acolhimento.
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Além das emenw.s comentadas, cabe informar o recebimento de um Voto
em Separado, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares.
A seguir se apresenta o Substitutivo, já na versão consolidada, com inclusão
das emendas de redação de iniciativa do Relator e outras alterações de redação,
ortografia ou correção de erros de digitação. Não há mudança de mérito em relação à
versão submetida à CCJ na tarde da terça-feira.

III -

O SUBSTITUTIVO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.o 33 (SUBSTITUTIVO), DE
1996

Modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras
providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e·do Senado Federal, nos termos do §_3° do
trt. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. I o Os dispositivos da Constituição Fedeial abaixo enumerados passam a
vigorar com as seg1Iintes alterações:

"A rt. 7° ............................... ---· ....................................... ·.. ·.. · ···· ·· · ·· ·· ·· ··· ··· ·· ··
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . -. . . . . - - - - - - - - - • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de
baixa renda, nos termos da lei.
,

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

"Art. 37 ....................................................................................................... .
•

• o • • • • • • o • • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
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§ 7o É vedada a percepção sitn:tiltânea de proventos de aposentadoria
decorrentes· do art. 40 ou do·art. 42 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, inclusive os cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeação e exoneração, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
da Constituição e os cargos eletivos."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência, de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o eqmlíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.·
§ I o As aposentadorias e pensões serão c1lsteadas com recursos
provenientes das contribuições dos servidores e pensionistas e do respectivo
ente estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição sobre aposentadoria
e pensão de valor igual ou inferior ao limite estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 20 l.

§ 2° Observado o disposto no § 4°, os servidores abrangidos pelo
regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setent~ anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contnbuicão. se homem.
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria
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§ 4° Os proventos de aposentadoria; -por ocasião ·de sua concessão,
serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria e, na fonna da lei, correspc:mderão:

I - à totalidade dessa remuneração, no caso de ela ser igual ou inferior
ao limite estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o art 201;
.II - gradualmente, de setenta por cento à totalidade dessa
remuneração, nos demais casos.
§ 5° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a--saúde ou a integridade fisica,
definidos em lei complementar.
§ 6°

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 2°, III, "a", para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 7o Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos
acumuláveis na fonna da Constituição, é vedada a percepÇão de mais de
uma aposentadoria à conta do regime-de-previdência previsto neste artigo.
§ go Lei disporá sobre a concessão do beneficío da pensão por morte,
que será proporcional à remuneração ou proventos do servidor falecido,
ressalvada a pensão decorrente do falecimento de servidor cuja remuneração
ou proventos seja igual ou Inferior ao limite estabelecido para os beneficios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, a qual
observará as normas de proporcionalidade estabelecidas para esse regime.
§ 9° Observado o disposto no art. 37, XL a lei disciplinará o
reajustamento dos proventos de aposentadoria e das pensões, que serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que houver
modificação da remrmeração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quãisquer- beneficias ou
vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transfonnação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão.
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§ 1O. O tempo de contribuição federal, estadual ou mur..:cipal será

contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente
para efeito de disponibilidade.
§ 11. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.
§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI,

à soma total dos

proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes-da acumulação de
cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previdência social.
§ 13. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para u regime geral de previdência social.
§ 14. Ao servidor ocupante; exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.

§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde
que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
arti·go, o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 20 I.

§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá

sobre as normas gerais para a· ifi-s-fi"ruição· de regime de previdência
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos serVIdores titulares de cargo efetivo.
§ 17. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos

§§ 15 e 16 poderá ser aplicado_ao_s(;![vidor que tiver ingressado no serviço
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente
regime de previdêncía complementar."

----------------
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"Art. 4Z.

§ 9°
Lei complementar específica disporá sobre o· regime
previdenciário próprio para os servidores militares, que deverá refletir suas
peculiaridades profissionais.
,

"Art. 73. . ............................................. __ ........................ ·.:., .......................... .

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.
,

"'A rt. 93 . ................................. ··--- ., ...._.. = ~--·-· -------~- = _
.. _... ._._. =" ,........_,... --._,.... ::_-_- -~: _
.......... ·-· .... ·-·
......
.... .... -·. ·-· ·-· ·-·- ............ _. ·-· .... _.
.. --- ._ ... ...... .... .
·---~_,_,

___

·-·-·------~-

--~- ·-·~·

-,~:

-~ ~-"'. --~

~

:".:

_

VI- a aposentadoria dos membros da.magistratura e a pensão de seus
dependentes observarão o disposto no art. 40.

"Art. 114 . ~--··························-~··.oo.•~......."'-.--~---··-·········-~~- . . --~--~-·-······················
•••••••••••••••••••••••••.••••• ----.-.- •••••••••• ----·--·

-~"'_,._.,.. ~..,..,.

----·-· ---- ••_,.._._. ____ '"""""" • ...,_,..,.,._ •.•. ._. . . . . . ""' ••,... '""'-"=""-"'" ~-~,-.-~

§ 3o Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de oficio, as
contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir."

"Art. 167.
•••• • •• • • • • • • • •• •• ••••• •• ,-.-, •·-·-· • ·-·- ·-··-•- ~-·-~~---..., ....,.__,.,._ .. _..,.,,.__oo_o-_•-'"'"-""'""-"-"'-••--Oo••,o-_o_""='"-".,..._-=-" ___ "'•"-"-""""'-"~-'"'"-"-"'""'<•••"""

---··-
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... ,n rLHpp~ ! ~24.

X - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais
de que trata o art 195, I, "a", e II, para a realização de despesas distintas do
pagamento de beneficias do regime geral de previdência social de que trata
o art. 201.

"Art. 194 .
• • • • • • • • • • • -.--- . . . . . . . . . . . . . . . . -.-

---~
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VII - carárer democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com partJ.ctpaçacr dos traba:Ihadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo, nos órgãos colegiados."

"Art. 195.
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I - do empregador, da empres-a e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregaticio;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;

n-

do trabalhador e dos demais segurados. da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 201;

§ go O produtor, o parceiro, o· meeiro e o arrenrultári.o -nl:rais e o
pescador artesanal, bein como os respectivos côlijuges, que exerçam suas
atividades em regime exclusivo de economia familiar, sem empregados
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permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de
uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos beneficies nos termos da lei.
§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste

artigo póderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da
atividáde econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra.
§ I O. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o

sistema único de saúde e ações de assistência social ga União para os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os
Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.
§ II. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições
sociais de que trata o art. I95, I, "a", e II, para débitos em montante

superior ao fixado em lei complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime

geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os
resultantes de acidentes do trabalho, e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos
segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2° deste artigo .
§ I o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de arividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde Óu a integridade física,
definidos em lei complementar.
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§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
mínimo.
§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de
beneficio serão devidamente atualizados, na forma da lei.

É assegurado o reajustamento dos beneficios~ara preservarlhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em
lei.
§ 4°

§ 5° É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio
de previdência.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por
base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.
§ 7o· É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
·.idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime
exclusivo de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal. ·
§ 8° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no inciso I do parágrafo
anterior, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

Para

§ ~i
efeito d.e aposentadoria, e. assegurada ·a contagem reciproca
do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada,
rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.
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§ lO. Lei disciplinará a participação do regímé geral de previdência
social e do seguro privado na cobertura do risco de acidente do trabalho."

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
socíál, será facultativo, baseado na constituição de reservasque garar;ttam o
beneficio contratado, e regulado por lei complementar específica.
§ I o A lei complementar de que trata o caput assegurará ao
participante de planos de beneficias de entidades de previdência privada o
pleno acesso às informaÇões relativas à gestão de seus respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os beneficias e as condições
;ontratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de beneficias das
entidades de previdência privada não integram o contrato âe trabalho dos
participantes, assim como, à exceção dos beneficias concedidos, não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.

§ 3° É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras
entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em
hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.
§ 4o Lei complementar específica disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente> enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência
privada.
§ 5° A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-seà, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias
de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada.
§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das
entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos
participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses
sejam objeto de discussão e deliberação."
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Art. 2°
Gerais:

Ficam mcluídos os seguintes artigos D(lS .Di~positões Constitucionais

"Art. 247. Os beneficias pagos, a qualquer titulo, pelo órgão responsável
pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro
Nacional, obedecerão ao disposto no art. 201, § 4°, e os não sujeitos ao
limite de valor fixado para os- beneficios concedidos por esse regime
. observarão os limites fixados no art. 37, XL"

"Art. 248. Lei complementar disporá sobre as normas gerais para a
concessão e manutenção de aposentadoria e pensão decorrentes do exercício
de mandato eletivo."

"Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento das
aposentadorias e pensões concedidas a seus respectivos servidores e
dependentes de servidores, em adição aos recursos de seus respectivos
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes das contribuições
previstas no art. 40, § 1°, e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei específica, que disporá sobre a natureza e a administração
desses fundos."

"Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos
beneficies concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição
aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado
por bens, direitos e ativos de quàlquer natureza, mediante lei específica, que
disporá sobre a natureza e a administração desse fundo."

Art. 3° Fica assegurada a concessão de aposentadoria é pensão, ni:ls condições
previstas na legislação vigente à data da publicação desta Emenda, aos que, até essa
data, tenham cumprido os requisitos para obtê-las.

Art. 4° Obser'Vado o disposto no art. 40, § 11, o tempo de serviço considerado
pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a
matéria, será contado como tempo de contribuição.
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Art. 5o Fica assegurado o reajustamento áos proventos de aposentadoria e das
pensões dos servidores públicos e seus pensionistas, nas condições previstas na
legislação vigente à data da publicação desta Emenda, até a entrada em vigor da lei a que
se refere o art. 40, § 9°.

Art. 6° Os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores e seus
dependentes que, na data de publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos
para obtê-los, serão calculados de acordo com a legislação vigente naquela data.

Art. 7o Observado o disposto no art. 40, § 15, os proventos de aposentadoria e as
pensões a serem concedidos aos servidores e _seus dependentes que adquirirem o direito
ao beneficio após publicação desta Emenda serão calculados de acordo com o disposto
no art. 40, §§ 4° e 8°.
Art. 8° O disposto no art. 202, § 3°, quanto à exigência de paridade entre a
contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá vigência no prazo de
dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou., caso ocorra antes, na data de
publicação da lei complementar a que se refere o § 4o do mesmo artigo.

Art. 9° As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades
públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no
prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de beneficias e
serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção,
sendo seus dirigentes e os de suas respectiv~ patrocinadoras responsáveis civil e
_ criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.

Art. 10. Os projetas das leis complementares previstas no art. 42, § 9°, e no art.
202 deverão ser apresentados ao Congresso Nacional, no prazo máximo de noventa dias
após a publicação desta Emenda.

Art. 11. Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de
opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas por esta Emenda, é assegurado o
direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §
4°, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública,
direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, desde que,
cumulativamente, o servidor:
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I - tenha cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito
idade, se mulher;
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II - tenha cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;
III - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, á soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior.
§ 1o O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto nos incisos
I e II do caput, e observado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, obedecidas as seguintes condições:

I - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior;
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por
cento do valor máximo que o servidor poderiq vir a obter de acordo com o caput,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o
inciso anterior, até o limite de cem por cento.
§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de

Contas o disposto neste artigo, no que couber.
§ 3o Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro

do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço
exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por
cento.
§ 4o O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta
Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério, e que opte por
.aposentar-se na forma do disposto no caput, desde que 5e aposente, exclusivamente, com
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fempo de efetivo exercício das funções de magistério, terá esse tempo exercido até a
publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e
de vinte por cento, se mulher.

§ 5° O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para
aposentadoria .estabelecidas no __çapllt, permanecer em atividade, fará jus a isenção da
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no
art. 40, § 2°, III, "a".
Art. 12. Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de
opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas por esta Emenda para o regime geral
de previdência social, é assegurado o direito à_aposentadoria ao segurado que tenha se
filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, e
que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

I - conte com cinqüenta ·e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher; e
II - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um periodo adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior.
§ I o O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I
do caput, e observado o disposto no 3rt. 4° desta Emenda, pode aposentar-se com vàlores
proporcionais ao tempo de contribuição, obedecidas as seguintes condições:

I - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta.ruios, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior;
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do
valor da aposentadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.
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§ 2o O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido
atividade de magistério pode aposentar-se ·na forma do disposto no caput, desde que se
aposente, exclusivamente, com_terppo de efetivo exercício de atividade de magistério,
sendo o tempo exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher.
Art. 13. O regime de previdência complementar de que tratam os § § I 5, 16 e 17 do
art. 40 somente poderá ser instituído após a publicação da lei complementar prevista no §
16 do mesmo artigo.

Art. 14. A vedação prevista no art. 37, § 7°, não se aplica aos membros de poder e
servidores inativos, civis e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham
ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e
títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, inclusive em cargos em
comissão declarados em lei de livre nome11.s:ª-o e__ exoneração, sendo-lhes proibida a
percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes d~ previdência a -que se referem
os art. 40 e 42, § 9°.

Art. 15. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de
que trata o art. 195, são exigíveis as contribuições estabelecidas em lei, destinadas ao

custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários.

Art. 16. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 42, § 9°,

ficam assegurados aos servidores militares os beneficias previ_denciários nas condições
previstas na legislação vigente à data da publicação desta Emenda.

Art. 17. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para

os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas
àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a trezentos e sessenta reais, que
até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos beneficias
do regime geral de previdência social.

Art. 18. O linlite máximo para os beneficias do regime geral de previdência social
de que trata o art. 20 I, fica fixado no valor de um mil e duzentos reais, devendo, a partir

da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de formaa preservar, em caráter
permanente, o seu valor real, corrigido pelos mesmos índices aplicados aos beneficias do
regime geral de previdência social.

-~~~~~

~~~~~~~~~~~-
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Art. 19. Ficam revogados, a partir de dois anos da publicação desta Emenda,
todos os dispositivos que estabeleçam requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria, que não sejam confirmados por lei, 'durante este prazo, de
•
modo a atender o disposto no art. 40, §5°, e no art. 201, § }0 •
Art. 20. São suprimidos o § 10 do art. 42 e o inciso II do§ 2° do art .. l53.

Art. 21. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Em reunião realizada nesta data, 23.07.97, após a apreciação de 47
Destaques, uma Emenda do Senador Esperidião Amin e 4 Emendas de Redação de
minha autoria, apresentamos o Substitutivo em sua redação final, com a incorporação das
decisões do Plenário da Comissão.

p
EMENDA NQ 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

33

Modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras
providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1° Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7" .........................................................................................................

xrr - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa
renda, nos te!Ulos da lei .
. .. .o.-.-..... ·; .....• ----.. - .• -o •. --.-.--.---.-•. -.... -.- .... ---•...• -.•... --....... -....... -.•• -.......... -•••. -......... .
~.--

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

--------~~~~~~~~~~~~~~~
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x:xx: III- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos ·menores
de dezoito e -de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

,
"Art. 37. ················-·················-·-·············-······-······-·--····-·-·····················-·······
§ 7° É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, inclusive os cargos em comissão declarados em lei de
livre nomeação e exoneração, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
da Constituição e os cargos eletivos."

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência, de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ I o As aposentadorias e pensões serão custeadas com recursos
provenientes das contribuições dos servidores e pensionistas e do respectivo
ente estatal, na forma da lei, não incidindo contribuição sobre aposentadoria
e pensão de valor igual ou inferior ao limite estabelecido para os beneficias
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

zo

§
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos
valores fixados na forma dos incisos I e II do § 4°:

1 - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condiçõ~~:

------------------------------~--
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a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinqUenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição. se mulher:
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 3° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.
§ 4° Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão,
serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em.
que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão:

I - à totalidade dessa remuneração, no caso de ela ser igual ou inferior
ao limite estabelecido para os beneficias do regime geral de previdência
social de que trata o art. 20 I;
II - gradualmente, de setenta por cento à totalidade dessa
remuneração, nos demais casos.
§ 5° É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de llP._osentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica,
definidos em lei complementar.
§ 6° -Os requisitos- ôe -iôade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, eni. relação aodisposto no § 2°, III, "a", para o
professor que comprove _exClusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantile no ensino fundamental médio ...

e

§ 7° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos ·
acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de
uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.

§ go Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por
morte, que será proporcional à remuneração ou proventos do servidor
falecido, ressalvada a pensão decorrente do falecimento de servidor cuja
remuneração ou proventos seja igual ou inferior ao limite estabelecido p~-.,
os beneficias do regime geral de previdência social de que trata o art. 2C
qual observará as normas de proporcionalidade estabelecidas para
regime.
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§ 9° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e das pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que houver modificação da remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
§ 10. O tempo de contribuição federal, estadUal ou municipal se~
.contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente
para efeito de disponibilidade.
§ 11. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício.

§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de
cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previdência social .
. . § 13. Além do d!sposto neste artigo, o regime de previdência dos

servidores públicos titulares de cargo efetivo-observará, no que couber, os
requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
§ 14. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.
§ 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde

que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
artigo, o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 20 1.
§ 16. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá
sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo..~:fetiyo_ .

-----------------------------------------------------------------------------
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§ 17. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nas
§§ 15 e 16 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço
público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente
regime de previdência complementar."
§ 18. Aplica-se o limite fixado no art. 37, inciso XI, à soma total dos
proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de
cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição aos proventos de inatividade de remuneração de cargo,.
emprego ou função pública, inclusive os cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração e cargos-eletivos."

"Art. 42. .....................................................................................................

§ 9°
Lei complementar específica disporá sobre o regime
previdenciário próprio para os servidores militares, que deverá refletir suas
peculiaridades profissionais.

,

"Art. 73 ...................................................................................................... .

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da ünião -terão as mesmas
garantias, prerrogativas, inÍpedimentos, vencimentos e vantagens dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à
aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

,

"Art. 93.

VI - a aposentadoria dos membros da magistratura e a pensão de seus
dependentes observarão o dísp-osto no art. 40.
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"Art. 114 . ........................................................~~~........ ~----~~- .......-............. .
...................·-· ................... ·-· .. ···-·-· ··-·
....... .......,.,.. .. ······-'-'•-..-- ... ........... .
~

----~--~-----~·-

~-

--~

-

§ 3° Compete ainda á Justiça do Trabalho executar, de oficio, as
contribuiçJcs sociais previstas no arc-195, I, "a", e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir."

"Art. 167.

X - a utilização dos recursos provenientes das c-ontribuições sociais
de que trata o art. 195, I, "a", e II, para a realização de despesas distintas do
pagamento de beneficies do regime geral de previdência social de que trata
o art. 201.

,

"A rt. 194. . .................... ~'" ..........-. ...-...-.-............. -· .-~-~-~--~--,.-~.~-- ........-.-...-..,-.. .

Parágrafo único. ..................................................-.............................. .

VII - caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo, nos órgãos colegiados:"

"Art. 195. .................................................................................................. .

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada
na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa tisica que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;

--------------
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II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 20·1;

IV - sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
·
direitos de natureza financeira.

§ go O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o
pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas
atividades em regime exclusivo de economia familiar, sem empregados
permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de
uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus
aos beneficias nos termos da lei .

.§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste
artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da
atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra.
§ 10. A lei-definirá os critérios de transferência de recursos para o

sistema único ue saúde e ações de assistência social da União para os
Estados, o Distrito Federal e_ os_ MIIDiçípios, e dos Estados para os
Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.
§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições
sociais de que trata o art. 195, I, "a", e II, para débitos em montante
superior ao fixado em lei complementar."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os
resultantes de acidentes do trabalho, e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
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IV - salário-fanúlia e auxílio-reclusão para os dependentes dos
segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2° deste artigo .

§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas exciusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a -integridade fisica,
definidos em lei complementar.
§ 2° Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário
rrúninio.
§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de
beneficio serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservarlhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em
lei.
§ 5° É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio
de previdência.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por
base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.
§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem,
e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que .exerçam suas atividades em regime
exclusivo de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o
garimpeiro e o pescador artesanal.

--------------------::---
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§ 8° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no inciso I do parágrafo
anterior, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.
§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca
do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada,
rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

§ 1O. Lei disciplinará a participação do regime geral de previdência
social e do seguro privado na cobertura do risco de acidente do trabalho."

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
beneficio contratado, e regulado por lei complementar específi~a.
§ I o A lei complementar de que trata o caput assegurará ao
participante de planos de beneficios de entidades de previdência privada o
pleno acesso às informações relativas à gestão d_e seus respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os beneficias e as condições
contratuais p~evistas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das
entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos
participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
§ 3° É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada
pela União, Estados,- Distrito Federal e Municípios, suas autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras
entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em
lúpótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.

§ 4° Lei complementar específica disciplinará a relação entre a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência
privada.
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§ 5° A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-

á, no que couber, às empresas privadas perrnissionárias ou concessionárias
de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades
fechadas de previddncia privada.
§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das
entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos
participantes nos colegíados e instâncias de decisão em que seus interesses
sej~'objeto de discussão e deliberação."

Art. 2°

Ficam incluídos os seguintes artigos nas Disposições Constitucionais

Gerais:

"Art. 247. Os beneficias pagos, a qualquer titulo, pelo órgão responsável
pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro
Nacional, obedecerão ao disposto no art. 201, § 4°, e os não sujeitos ao
limite de valor fixado para os beneficias concedidos por esse regime
observarão os limites fixados no art. 37, XL"

"Art. 248. Lei complementar disporá sobre as normas gerais para a
concessão e manutenção de aposentadoria e pensão decorrentes do exercício
de mandato eletivo."
"Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento das
aposentadorias e pensões concedidas a seus respectivos servidores e
dependentes de servidores, em adição aos recursos de seus respectivos
tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
constituir fundos integrados pelos recursos provenientes das contribuições
previstas no art. 40, § 1°, e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei específica, que disporá sobre a natureza e a administração
desses fundos."

"Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamer.to dos
beneficias concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição
aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado
por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei específica, que
disporá sobre a natureza e a administração desse fundo."

----------------------------------------------------------------------------------
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Art. 3° Fica assegurada a concessão de-aposentaâoria e--periSão, nas condições

previstas na legislação vigente à data da publicação desta Emenda, aos que, até essa
data, tenham cumprido os requisitos para obtê-las.
Art. 4° Observado o disposto no art. 40, § 11, o tempo de serviço considerado

pela legislação'vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a
matéria, será contado corno tempo de contribuição.
Art. 5° Ficam mantidos todos os direitos e garantias assegurados nos dispositivos

çonstitucionais vigentes à data de promulgação desfá Emenda, aos servidores inativos e
pensionistas, civis e militares, anistiados e ex-combatentes, assim como àqueles que já
cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o
disposto no art. 37, XI.
Art. 6° Os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores e seus
dependentes que, na data de publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos
· para obtê-los, serão calculados de acordo com a legislação vigente naquela data.
Art. 7° Observado o disposto no art. 40, § 15, os proventos de aposentadoria e as
pensões a serem concedidos aos servidores e seus dependentes que adquirirem o direito
ao beneficio após publicação desta Emenda serão calculados de-acordo com o disposto
no art. 40, §§ 4° e 8°.

Art. 8°

O disposto no art. 202, § 3°, quanto à exigência de paridade entre a
contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá vigência no prazo de
dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes, na data de
publicação da lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo artigo.
Art. 9o As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades
públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de econoniia ii:llsút, deverão rever, no
prazo de dois anos, a contar-da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e
serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção,
sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáv7i civil e
criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.
'

.

Art. 10. Os projetas das leis complementares previstas no art. 42, § 9°, e no art.

202 deverão ser apresentados ao Congres-so Nacional, no prazo máximo de noventa dias
após a publicaçfio -desta Emenda.

---~
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Art. 11. Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ress11lvado o direito de
opção à aposentadoria pelas .nonnas estabelecidas por esta Emenda, é assegurado o
direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §
4°, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública,
direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, desde que,
cumulativamente, o servidor:

I - tenha cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher;

li - tenha cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;
fli - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um periodo adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior.
§ 1o O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto nos incisos
I e II do caput, e observado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, obedecidas as seguintes condições:

I - conte tempo de contribtúção igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um periodo adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior;
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por
cento do valor máximo que o servidor poderia vir a obter de acordo com o caput,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o
inciso anterior, até o limite de cem por cento.
§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de
· · ··
.
Contas o dispost<) neste artigo, no que couber.

§ 3° Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro
do Ministério Público ou de Tnounal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço
exercido até a publicação desta Emenda r.Cntado com o acréscimo de dezessete por
cento.
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§ 4° O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta
Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério, e que opte por
aposentar-se na forma do disposto no caput, desde que se aposente; exclusivamente, com
tempo de efetivo exercício das funções de magistério, terá ess-e tempo exercido até a
publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e
de vinte por cento, se mulher.
§ 5° O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para
aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade; farájus a isenção da
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no
art 40, § 2°, III, "a".
§ 6° Para os efeitos do cálculo dos proventos de aposentadoria previstos no caput
deste artigo, a lei a que se refere o § 4°, do artigo 40, ao estabelecer a gradualidade
prevista no seu inciso II, considerará a proporcionalidade de remuneração percebida pelo
servidor e o tempo prestado à data da promulgação desta Emenda.

Art. 12. Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito de
opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas por esta Emenda para o regime geral
de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que tenha se
filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, e
que, cumulativamente: atenda aos seguintes requisitos:

I - conte com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher; e
II - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior. ·
§ 1o O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I
do caput, e observado o disposto no art. 4° desta Emenda, pode aposentar-se com valores
proporcionais ao tempo de contribuição, obedecidas as seguintes condições:

I - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
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b) um periodo adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo
que, na data da publicação desta Emenda, faltava para atingir o limite de tempo constante
da alínea anterior;
II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do
valor da aposentadoria a que se refere o caput, acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por
cento.

§ 2° O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido
atividade de magistério pode aposentar-se na fonna do disposto no caput, desde que se
aposerite, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério,
sendo o tempo exercido alé a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de
dezessete por-cent<.Y; sé homem, e de vinte por cento, se mulher.

Art. 13. O regime de previdência complementar de que tratam os §§ 15, 16 e 17
do art. 40 somente poderá ser instituído após a publicação da lei complementar prevista
no§ 16 do mesmo artigo.

Art. 14. A vedação prevista no art. 37, § 7°, não se aplica aos membros de poder e

servidores inativos, civis e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham
ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e
títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, inclusive em cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, sendo-lhes proibida a
percep,ção de mais de urna aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem
os art. 40 e 42, § 9°.
·
- · -- · --- - -

Art. 15. Até'que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de
que trata o art:·i 95, são exigíveis as contribuições estabelecidas em lei, destinadas ao
custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários.

Art 16. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 42, § 9°,
ficam assegurados aos servidores m:ilítares os benefícios previdenciários nas condições
previstas na l:gislação vigent_: à dat<l:da publicação desta Emenda.
Art. 17. Até que a lei discipline o acesso ao salário~farnília e-áuxílio-reclusão para os
servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas

....,....

·•·
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àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a trezentos e sessenta reais, que
até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios
do regime geral de previdência social.

Art. 18. O linúte máximo para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, fica fixado no valor de um mil e duzentos reais, devendo, a partir
da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter
permanente, o seu valor real, corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do
regime geral de previdência sociaL

Art. 19. A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de natureza Financeira (CPMF) de que trata o art. 74, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esgotado o prazo estipulado no § 4°,
destinar-se-à integral e permanentemente ao .financiamento da Seguridade Social.

Parágrafo único. A contnbuição deste artigo denominar-se-à Contribuição sobre
Movimentação ou .Jransmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira (CMF)./
....

~·

Art. 20. São suprimidos o § I O do art. 42 e o inciso II do § 2° do art. I 53.

Art. 2 I. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
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Presideu~e

Senador Bernardo Cabra!
pJilJE~ TEBET
da Comissão de Constl~uição, ~ustiça e Cicladanin

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
ANTONIO CARLOS VALADARES

Pretendemos abordar neste voto em separado alguns aspectos da
PEC n° 33/96, que consideramos importantes para a completa elucidação de
alguns pontos que estão sendo colocados de maneira distorcida com o
propósito de garantir a qualquer custo a sua aprovação, mesmo cometendo
injustiças contra a maioria esmagadora dos segurados da Previdência Social, os
quais

não.··t~;;,

nenhuma culpa, conforme demonstraremos a seguir, com a

situação de falência do sistema previdenciário, tão frequentemente alardeada
por aqueles que defendem essa suposta reforma.
O discurso do Governo:
•As reformas s~o necessárias para acabar com os pri'lilégios e
modernizar o Estado".
A prática:
Com base nas recomendações do Consenso de Washington o
governo adota a política da reforma ou desmonte do Estado: as privatizações, o
ajuste fiscal, a abertura comercial, a reforma administrativa, a reforma da
previdência,

o

fim

das

restrições

às

empresas

estrangeiras,

a

desregulamentação das leis trabalhistas.
O governo, na realidade, se tomou presa fácil do sistema
económico internacional pela sua notória dependência de recursos externos.
Com um buraco nas contas externas, apenas nos últimos cinco meses,

que

chega a 4% do PIB (US$ 31 bilhões) e tende a crescer, aumenta cada vez mais
a

preocupação

do

Govemo

em

satisfazer às

exigências

do

mundo

industrializado, na esperança de que receba aqui investimentos estrangeiros
que possam conter o déficit. Ora, é inconcebível que, para se aliviar o saldo
negativo de nossas contas, sejam

penalizados, através de ajustes fiscais,

segmentos mais pobres da sociedade brasileira.
Então, o Brasil nesta quadra de dificuldades económicas em que
vive, subordinado ao capital extemo, passou a ser um mero executor daquele
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consenso que tem como objetivo aparente promover a estabilidade econõmica
dos Estados que seguirem a sua orientação. Mas por detrás dessas
providências, à primeira vista boas e corretas, o que existe na realidade é a
preocupação-meramente econômica
dos países desenvolvidos: a) resolver
os
.
.
~

problemas· dos bancos credores, pois, com o endividamento crescente dos
países latino-americanos provocado em primeiro lugar pela cobrança de juros
escorchantes, há o receio de um calote geral e o surgimento de uma crise
sistêmica internacional; b) resolver os problemas de exportação dos países
industrializados com o alargamento dos mercaQ.os.~principalmente os dos pafses
~ubdesenvolvidos,

facilitando as vendas de seus ·produtos no exterior,-

possib_ilitando o aquecimento de suas economias e reconquistando novos
postos de trabalho a nível interno.
No entanto, toda essa estratégia foi colocada em prática sem levar
em consideração as consequências sociais que adviriam com a sua execução,
haja vista que nenhuma medida de proteção social foi prevista no sentido de
·/assegurar, nos países subdesenvolvidos, a oferta de emprego, o combate à
concentração de renda, bem como os meios de coibir a redução do salário e o
aumento das tarifas, a deterioração da assistência médico-hospitalar, da
educação pública, da seguranç-.a pública ...
"A
uniformização

Reforma da Previdência tem como justificativa
de

critérios,

a

extinção

de

privilégios

e

a
a

desconstitucionalização de dispositivos normativos que deveriam constar
apenas da legislação complementar."
Outra grande falácia.
A "Reforma· não passa de um ajuste, com duas faces.

De um

lado, supressão de direitos; de outro, a elevação das taxas de contribuição.
Não ataca as verdadeiras causas da crise da previdência, dentre
as quais destacamos as seguintes:
I)

o

descumprimento do plano de custeio, como o não

recolhimento das contribuições da União, dos Estados, Municípios e de uma
minoria de empregadores que não recolhem suas contribuições (transferidas
nos custos yaFa os consumidores) e se apropriam das mesmas apesar de
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descontadâs de seus empregados; e, em -vez de serem processados pelos
crimes de sonegação e de apropriação indébita, são premiados por seguidas
anistias, com prolongamento do débito, dispensa das multas, juros e correção
monetária.
O sistema previdenciário brasileiro operou com superávit durante
mais de trinta anos com om ingresso crescente <le novos segurados gerando
uma receita muito superior às despesas decorrentes. dos benefícios de curta
duração e com os encargos de aposentadorias. Foi, a partir dos anos 60, que o
sistema passou a ser deficitário, sendo a acumulação de volumoso débito do
Estado e empregadores o principal fator do desequilíbrio financeiro. A dívida
estatal, para com a previdência, atingiu ao longo dos anos números tão
expressivos que chegou a provocar uma crise política (em 1983), culminando
com o pedido de demissão do titular da pasta da previdência, Ministro Hélio
Beltrão, o qual em sua carta de renúncia disse, em resumo, o seguinte:
"Note-se que a atual insuficiência financeira não se teria
verificado caso a União estivesse em dia com as suas obrigações legais, o
que permitiria a manutenção, na Previdência, de uma reserva - hoje
inexistente - para fazer face aos períodos de instabilidade económica. Na
verdade, a União é devedora de vultosa importância decorrente do fato de
que hã muitos anos não vem realizando com regularidade a obrigação que
legalmente lhe compete, ainda que essa obrigação esteja hoje reduzida à
responsabilidade de custear as despesas com o pessoal e a administração
geral do siste'!la. Não vejo como se possa sequer pensar em resolver um
problema ,•c.oiíJ~ntural e decorrente primordialmente da política económica
vigente, mediante o aumento das contribuições ou a redução de
beneficies, medidas que, além de socialmente injustas, são evidentemente
inviãveis no campo político".
Auditoria do Tribunal de Contas da União (31 de março de 1995)
afirmou ser a Previdência Social credora de R$ 34 bilhões de débitos
·-·
previdenciários, sendo que 19% destes débitos correspondem à inadimplência

-

do setor público (União, Estados e Municípios). A auditoria constatou, ainda,
que o Governo,

além de não pagar o que devia, apropriou-se de R$
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659.434.698,00 de recursos originários da contribuição· de empregados e
empregadores para cobrir despesas de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Uma das causas dos çlesvios de recursos e das distorções do
sistema foi, sem dúvida alguma,- o fim da cc-gestão, ocorri.do durante a vigência
do regime militar que impôs uma unificação de todo o sistema com a
centralização administrativa, sem a participação no controle das atividades da
previdência de representação de seus segurados.
Um exemplo da voracidade do Governo em utilizar-se dos recursos
arrecadados de empregados e empregadores está na Lei no 5890/73, a qual
incorporou o salário-família ao plano de benefícios e extinguiu o "Fundo de
Compensação do Salário-Família", passando as diferenças existentes a
constituir receita ou encargo do INPS... Como a diferença era superavitárta,

essa foi a forma ardilosa de se legalizar o

~so

indevido do saldo credor daquele

fundo extinto, que alcançava a cifra impressionante de 2 bilhões e 100 milhões
de cruzeiros.
Em cinco reformas da Previdência (a primeira começou em 1933,
com a transformação das Caixas em IAP's) houve desmembramentos, fusões,
extinções, criação e recriação de Ministérios e órgãos, estabelecendo uma

.

verdadeira b;;tlbúrdia no sistema, agravada com a imposição de mudanças
tais
.
como: mud~nça do regime financeiro de capitalização para o de repartição;
aumentos seguidos das taxas de contribuição; aumento e · redução do teta de
contribuição; instituição e supressão de benefícios;. .achatamento proposital do
valor dos benefícios; incorporação de novos beneficiários sem cobertura
financeira da União; isenções; não se co.nhêéendo até o momento a realização
de estudos técnicos e atuariais necessários à

-

avalia~, dos
~-

impactos sobre as

finanças do sistema !?ara assegurar sua viabilidade.
Uma minoria empresarial tem se aproveitado, ao longo dos anos,
da benevolência do Executivo e do Legislativo para conseguir anistias de seus
débitos. Essas anistias são

iriaceifáVeis-porquefâão~cobertura

ao cometimento

de dois crimes: o de sonegação fiscal (deixar de recolher as contdbuições
exigidas em lei) e o de apropriação indébita (deixar de recolher as
contribuições pagas regularmente pelos empregados). Quer dizer. além de
perdoar as dívidas decorrentes de uma contribuição obrigatória, a anistia
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permite ao empresário faltoso ficar com o recurso suado dos trabalhadores e
aplicá-lo indevidamente em atividades estranhas à previdência, quando, em tais
casos, o certo seria devolvê-los aos trabalhadores prejudicados com multas
proporcionais ao seu atraso, além da responsabilização penal pelo uso indevido
do dinheiro do segurado.
Para que se tenha uma idéia do estoque da dívida dos
empregadores, basta dizer que em apenas 40 empresas ào pais existe um
crédito em favor da previdência social de cerca de R$ 3 bilhões.
No que diz respeito ao Imposto de Renda, que em tese, por inCidir
diretamente sobre a renda auferida, deveria a sua arrecadação originar-se
principalmente dos segmentos mais ricos, acontecesse justamente o contrário.
A renúncia fiscal (subsídios e incentivos fiscais) terminou por impor
aos assalariados o maior peso na arrecadação do I.R. No ano de 1980, por
'

..;-·

exemplo, ,?! -Receita Federal teve que devolver aos empresários, em face da
renúncia fiscal, o correspondente a 99,28% da receita tributária da União. Já no
ano de 1994, no período de vigência do real, foram devolvidos aos empresários
cerca de 7,8 bilhões dêreais. Compreendemos que todos os países praticam a
renúncia fiscal,

~odavia

ne. maior parte deles existe uma contrapartida de

obrigações sociais por pa;·te das empresas beneficiadas, o que infelizmente não
constatamos em nosso

p-a·1s.

A renúncia fiscal privilegia assim os mais ricos.
Embora desconhecida, a complementação dos polpudos salários
dos grandes empresários e o custeio de seus seguros e de seus planos de
saúde, é subsidiado pelo Tesouro Nacional por imposição da Lei no 92..:9 do·
imposto de renda das pessoas jurídicas e assim custeada indiretamente pelos
trabalhadores de baixa renda.
Continuando, podemos apontar outros fatores que determinaram a
falência da previdência social no Brasil:
II) a administração centralizada, resquício de regimes autoritários,
com administradores que estabelecem uma relação promiscua entre a gestão
pública e os interesses de grupos mercantis que exploram a previdência com o
objetivo do lucro, gerando as mazelas da corrupção, do empreguismo, do
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enriquecimento ilícito, da manipulação político-partidaria,
contribuições de agregados e empregadores !)ara fins estranhos à previdência,
etc;
III) do regime financeiro de repartição, adotado nos anos 70 em
substituição ao regime de capitalização anterior, depois da malversação das
reservas técnicas acumuladas;
IV) da unificação do sistema (dos antigos IAP's), da qual resultou o

INPS (atual INSS), que permitiu o surgimento de uma estrutura gigantesca,
,•'

incontrolávél e inadministrável.
Na reforma há casuismos que privilegiam inclusive Ministros de
Estado (é só ler o art. 12 do substitutivo) permitindo-lhes a acumulação dos
proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo. Esse dispositivo que
privilegia os Ministros teve o seu prazo de vigência aumentado de dois anos
(proposta do g<Nemo) para quatro anos (substitutivo), por coincidência na fase
em que se aprova no Congresso a proposta da reeleição.
A sociedade cobra a adoção de uma lei previdenciária realmente
justa, destituída de discriminações e privilégios.
Será que é justo permitir a anistia a empresas que praticam os
crimes da sonegação fiscal e apropriação indébita? será que é justo conceder
renúncia fiscal indiscriminada tirando recursos do I.R. sem atentar para a
obrigatoriedade dos empregadores em promover melhorias sociais para seus
empregados? será que é justo dar privilégios a Ministros de Estado e outros
segmentos do Serviço Público de acumular proventos com a remuneração
percebida? será que é justo penalizar a mais de 90% dos segurados da
previdência social com a subtração de direitos consignados na Constituição
Federal, e que foram conquistados após uma luta de muitos anos junto ao
Congresso Nacional e às Constituintes que foram instaladas neste País?
Como explicar a imposição, pelo Substitutivo à PEC n° 033/96,

de

dispositivos tão prejudiciais como os que abaixo relaciono?
1. Art. 40 - permite reduzir proventos ou aumentar contribuição
para preservar o "equilíbrio financeiro e atuarial" da previdência;
2. § 4° do art. 40 - reduz os proventos à remuneração do cargo
efetivo, portanto, as gratificações estarão excluídas.
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,. 3. § 5° do art. 40 - acaba com a paridade entre ativos e inativos. A
partir daí, nenhuma vantage~ será repassada aos aposentados e pensionistas.
4. § 8° do art. 40 - determina a contribuição ao INSS pelos inativos
e pensionistas.
5. § 14° do art. 40 - o Governo fica autorizado a fixar teto para
aposentadoria e pensões dos servidores públicos, até o limite de R$ 957,00,
que é o teto para trabalhadores da Previdência Social.
6. Art. 249 (artigo novo) -permite mais um desconto para constituir
um fundo destinado ao pagamento das aposentadorias e pensões. Não há
previsão de contribuição por parte do Governo. Este desconto não exclui o da
previdência.
7. Art. 5° (do substitutivo) - só assegura a paridade até a entrada
em vigor da lei que a regulamenta, que poderá ocorrer logo em seguida.
O melhor caminho, a nosso ver, seria sem dúvida alguma que esta
Comissão mantivesse, dentre outras conquistas asseguradas na Carta Magna a
trabalhadores e servidores públicos, a aposentadoria por tempo de serviço e a
paridade entre ativos e inativos, porque não se compreende que ao fir.a! da
carreira com o alcance dos benefícios legais seja o segurado colocado em
situação humilhante, recebendo. no de:::canso merecido após tantos anos de
serviço efetivamente prestado na empresa privada ou no setor público,
proventos incompatíveis com o padrão de vida que atingiu.

É sabido que ao aposentar-se, o trabalhador normalmente tem as
suas forças e energias debilitadas, exigindo para manter-se de pé e continuar
vivendo, de cuidar de sua saúde, adquirind<J medicamentos, fazendo exames
(muitos dos quais não são cobertos pela previdência), gastando, portanto, na
sua velhice muito mais recursos do que quando exercia a sua atividade
profissional.
"Daí é que com esse.objetivo encaminhamos à consideração desta
~,.;omissão

várias emendas que repõem direitos considerados irreversíveis para

todos aqueles que contrib~em para a previdência, notadamente os situados nas
faixas dos contribuintes de baixa renda.
Sala das Comissões, em 15 de julho de 1997.

~/rei

-

.

~·

Senador ANTONIO CARLOS VALAD
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Documento anexado nos tennos do art. 250, parágrafo

RELA TÓRIO INICIAL
Da
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA ·E
CIDADANIA, à Proposta de Emenda à
Constituição n.o 33, de 1996, que
"Modifica o sistema de prevúlência
social, estabelece normas de transição e
dá outras provúlências".

RELATOR: Senador BENI VERAS

I - RELATÓRIO

1.1 - ANfECEDENTES
. O_... PÓder Executivo enCaminhou ao Congresso Nacional, mediante a
Mensagem n.0 306, de_17.03.95, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que "Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição
e dá ouiras providências".
Aprovada na Câmara dos Deputados, em segundo turno, em sessão
plenáiia realizada em 17.07.96, a PEC n.0 33/95 foi encaminhada ao Senado
Federal, na mesma data, por J!!.eio do_Oficio SGM-P-650.
Essa Proposta de Emenda à Constituição, identificada, no Senado Federal,
como PEC n.0 33, de 1996, foi distnbuída a este Relator, no dia 3 de fevereiro
de 1997, por ato de Sua Excelência o Presidente da Coinissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Senador Bernardo CabraL
Ao receber a incumbência de relatar essa decisiva iniciativa de
modernização da gestão pública, procurei a Câmara dos Deputados, onde obtive
os antecedentes e importantes subsídios. Em seguida, procurei o Poder
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Executivo, com destaque para os Ministefiõs-aa Administração e Reforma do
Estado e da Previdência e Assistência Social. Nesses órgãos, além da constante
troca de análise e informações, encontrei ajuda técnica competente de sua
direção superior, cabendo ressaltar, além dos Senhores Ministros de Estado, os
Senhores Marcelo Viana Estevão de Moraes, Celecino de Carvalho Filho, José
Bonifácio Borges de Andrada e Ciro Campos Christo Fernandes.
No Senado Federal, além do apoio e sugestões de meus Pares, as
audiências públicas realizadas na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, com a participação das maiores autoridades no tema da previdência
social, criaram condições para o aperfeiçoamento de minha proposta de
Substitutivo.
Da mesma forma, discuti o assunto com representações de diferentes
segmentos da sociedade brasileira, em particular com aqueles oriundos de
entidades de classe dos trabalhadores ativos ou inativos, tanto do setor público
como do setor privado.
Muito elucidativo, também, foi o Seminário Internacional sobre a
Previdência Social que promovemos, nos dias 23 e 24 de abril último, com o
apoio do IPEA e da Representação do Banco Mundial no Brasil e com o
respaldo e estimulo da Presidência do Senado Federal. Nessa ocasião, tivemos a
oportunidade de ouvir acerca das experiências da Hungria, da Argentina, dos
Estados Unidos e de diversos outros países.
A atuação da Consultaria Legislativa do Senado Federal no..decorrer dos
trabalhos mostrou-se de fundamental importância
Devo destacar, em
particular, a participação dos Consultores Fernando Antônio Gadelha .da
Trindade, Gilberto Guerzoni Filho, José Pinto da Mota Filho, Marta Lúcia .Ponte
áe Albüquerque e Meiriane Nunes Amaro.
Esses cirieo · {idfissionais
acompanharam todo o processo de elaboração deste Parecer, contnbuindo
inclusive com a preparação dos textos subsidiários.
Para divulgação de nossos trabalhos, utilizamos, com sucesso, a Rádio e a
TV Senado e, com o suporte do PRODASEN, a Internet. Esses meios de
comunicação trouxeram à nossa análise milhares de correspondências, com
criticas, sugestões e recomendações.
Por último, quero destacar o apoio de toda a Equipe de meu Gabinete,
assim como de meu amigo Antônio Rocha Magalhães e, em especial, de Ricardo
Nunes de Miranda, que coordenou com dedicação e eficiência os trabalhos
necessários à elaboração deste Parecer.
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A relevância do tema estimulou um amplo e democrático debate, a partir
do qual se construíram as bases da proposta de Substitutivo. A amizade e a
estima de tantos colaboradores e de meus Pares me forneceram os subsídios para
o cumprimento desta tão distinta tarefa. No entanto, os erros, omissões e
equívocos são de minha responsabilidade exclusiva.
Passo, agora, a ler o meu Relatório propriamente dito.

1.2 - OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO
A proposta do Poder Executivo tinha como elemento central a unificação
de critérios aplicáveis à concessão de beneficios de natureza previdenciária. Em
grande medida, desconstitucionalizava o tema, ao determinar que as regras
aplicáveis ao regime geral de previdência social e demais regin:Íes seriam
definidas e~ lei complementar.
D Poder Executivo justificava a uniformização de critérios como forma de
extinguir privilégios assegurados, pela Constitui~o · Federal, a categorias
específicas, cujos regimes possuem regras de contribuição e de'·pagamento de
beneficias incompatíveis com o equilíbrio financeiro e atuarial. Eram mantidos,
no entanto, três regimes de previdência social-: o regime geral para os
trabalhadores do setor privado (art. 201), o dos servidores públicos civis (art.
40) e o dos servidores militares (art. 42J
-

~l

O financiamento da previdência social ganharia base mais ampla, com
maior flexibilidade para sua administração.
A proposta do Poder Executivo estabelecia um conjunto de regras de
transição que vigorariam até que fosse aprovada a lei complementar que
disciplinaria o sistema previdenciário brasileiro, dentro da estratégia de
desconstitucionalização do tema.
A Câmara dos Deputados aprovou um Substitutivo com diferenças
marcantes em relação ao proposto originalmente pelo Poder Executivo. Em
grandes linhas, as principais áreas de mudanças foram as seguintes:
- não houve a desconstitucionalização do tema;
- os diversos regimes teriam regras uniformes, mas respeitando-se
as suas peculiaridades;

------------------ ------------------------------------------------------------------------------------
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- não foi acatada a proposta de federalização da competência de
legislar sobre previdência social;
- não extinguiu as aposentadorias especiais nem a aposentadoria
proporcional por tempo de serviço;
- manteve a integralidade da remuneração para efeito de
aposentadoria e pensão dos servidores públicos e conservou a vinculação entre
os valores dos proventos e a remuneração dos correspondentes servidores
ativos;e
- estabeleceu um prazo de dois anos como período após o qual
teriam vigência as regras de transição.
Ao longo deste Relatório, na apresentação de aspectos específicos, são
comentadas as principais características do texto constitucional vigente, da
proposta ori8inal do Poder Executivo (PEC n. o 33/95), do Substitutivo aprovado
na CâJ:m!,ra' dos Deputados (PEC n.o 33/96) e da presente proposta de
Substitúllvo colocada em discussão no Senado Federal.

Em documento complementar a este Relatório, há um conjunto de quadros
comparativos do texto constitucional. da PEC n. 0 33/95, da PEC n.0 33/96 e de
meu Substitutivo.
Referido documento foi preparado pela Consultaria
Legislativa do Senado Federal, e está organizado de modo a facilitar a
compree~o da evotução das diferentes propostas, sobre cada um dos principais
.
aspectos. '~ ~

.

1.3- PROPOSIÇÃO APENSA: PEC N. 0 14/96
O Plenário do Senado Federal, ao aprovar o Requerimento n.0 737, de
1996, determinou que a Proposta de Emenda à Constituição n. 0 14, de 1996, do
insigne Senador Roberto Freire, que conta com minha assinatura e a de outros 32
ilustres Senadores, fosse apensada à PEC n.0 33/96.
A PEC n. o 14/96 tem por linha mestra a criação de um regime básico
unificado de previdência social e um regime complementar.
O regime básico - a que todos, sem exceção, estariam sujeitos - seguiria
fundamentalmente o formato do regime geral de previdência social, atualmente
gerido pelo INSS. Ajustes seriam feitos para aperfeiçoá-lo, tais como:
- condicionar a concessão de aposentadoria por tempo de serviço
ao atendimento de critérios de idade e remuneração;
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- igualar a idade e tempo de sernço exigidos de homens e
mulheres, para a percepção de benefícios;
- vedar a percepção de mais de uma aposentadoria ou de
aposentadoria e pensão por morte-ou; ainda, de aposentadoria com remuneração
de cargo, emprego ou função pública;
- proibir a contagem de tempos de serviço fictícios; e
- definir um limite máximo de contribuição e de benefícios
equivalente a dez vezes o piso de benefícios.
O regime complementar, por seu turno, poderia ser público ou privado,
devendo ser de capitalização e de caráter facultativo. A participação de entes
públicos no .seu custeio deveria ser equivalente à participação dos seus :filiados.
Uma lei
,. disporia sobre as demais questões relacionadas a esse regime.
A PEC n.0 14/96 propugna ainda a criação de um colegiado, com a
participação da comunidade, para dirigir os órgãos e entidades de qualquer
esfera de governo que desenvolva ações de previdência social.
Regras de transição para o novo regime básico de previdência foram
inseridas, tanto para contribuintes com pelo menos cinco anos de contribuição,
quanto para servidores públicos civis e militares efetivos na ativa Ressalte-se
que não deveria ser concedida promoção adicional ou gratificação para o
servidor, quando da concessão de aposentadoria:
No que concerne às disposições da PEC n. 0 14/96, não dew passar
desapercebido que o Substitutivo que estou apresentando, embora não tenha
ass~do a linha da unificação dos sistemas previdenciários, incorporou muitas
das idéias contidas naquela proposição. Nesse sentido, podemos citar:
- a reformulação da aposentadoria por tempo de serviço,
condicionando-a a uma idade mínima;
- a proibição, salvo algumas exceções, de acumulação de mais de
uma aposentadoria ou de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e
de remuneração de cargo, emprego·ou função pública;
- a exigência de que, em regimes previdenciários complementares,
a contribuição de órgãos e empresas públicas não exceda a dos filiados a esses
regnnes;
- o estabelecimento de critérios similares para os regimes do
servidor público e do INSS e a remissão iw artigo que trati do servidorilliblico
para as diversas situações específicas, o que tomou meti Substitutivo uma
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proposta uniforme e coerente para todos os cidadãos, ainda que contemplando
diferentes regimes;
- a proibição de contagem de tempo de serviço fictício; e
- o estabelecimento de regras de transição visando a preservar
direitos e expectativas de direitos dos atuais servidores públicos e segurados da
Previdência Social.

1.4- EMENDAS APRESENTADAS
A Proposta de Emenda à Constituição n. 0 33/96 recebeu, até o momento,
a confri.buíção de sete senadores, que encaminharam 26 emendas.
Essas emendas referem-se a vários dispositivos
pode observar no quadro a seguir:

4a PEC, conforme se

QuadroJ

EMENDAS À PEC N. 0 33/96

01

02

03

04

Sen. Esperidião Amin Art. 40, § 1°, Ressalva que não se aplica a
II, da CF
aposentadoria compulsória aos 70
anos, quando não custeada pelos
cofres
Sen. Bernardo Cabral Art. 6°, da
Permite a percepção simultânea de
PEC
proventos de aposentadoria e
remuneração de cargo, aos membros
do Poder Judiciário oriundos do
constitucional.
Sen. Júnia Marise
Art. 40, § 5°, Define que lei ordinária, e não
complementar, disporá sobre
daCF
aposentadoria nos casos de trabalho
exercido exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a
física.
Sen. Júnia Marise
Art. 167, X
Proíbe que os recursos das
contribuições sociais para a
(novo), da
CF
seguridade social sejam utilizados
outros
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06

Sen. Júnia Marise

Art, 201, §
1°, I, da CF

07

Sen. Jfulia Marise

Art. 8°, da

PEÇ

08

Sen. Júnia Marise

09

Sen. Júnia Marise

Artigo novo

JULHO DE 1997

Reintroduz a correção monetária,
a mês, de todos os salários de
contribuição considerados no cálculo
dos beneficies.
Restabelece a menção aos eventos
decorrentes de acidente do trabalho,
como cobertos pela Previdência ·.
Social.
Fixa o limite máximo do salário-debeneficio da Previdência em 1O
salários míiiimos e não no valor real
de 10 salários mínimos da data da
da Emenda.
Detennina que se apurem eventuais
perdas no poder aquisitivo dos
beneficies previdenciários e que, em
caso positivo, se recupere o seu poder
de

Art.ll,da

PEC

10

Sen. Júnia Marise

11

Sen. Guilherme
Palmeira

,.

beneficias seja feito
permanentemente, e não durante
apenas dois anos, com base na média
dos 36 últimos salários de
atualizados.
Art. 195, §
cóntriouiÇões dos
que
11 novo, da segurados e as das empresas
incidentes sobre os rendimentos dos
CF
trabalhos sejam utilizadas
exclusivamente no custeio do sistema
previdenciário organizado na forma
do art. 201.
Art. 37, § 7°, Determina, ao aposentado, a opção
entre os vencimentos do cargo em
daCF
comissão declamdo em lei de livre
nomeação e exoneração e os
proventos da aposentadoria ou
inatividade.

as

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

12

Sen. Guilherme
Palmeira

Art. 195,da
CF

I3

Sen. Guilherme
Palmeira

Art.6°,da
PEC

14

Sen. Guilherm{f
Palmeira -

Art.40,da
CF

15

Sen. Guilherme
Palmeira

Art. 5°, da
PEC

16

Sen. Carlos
Patrocínio

17

Sen. <}ilvam Borges

Elimina a menção, como contribuintes
da seguridade social, da "empresa e
entidade a ela equiparada na forma da
lei, (deixando apenas o termo
empregador), e dos demais segurados
da previdência social (além do
trabalhãdor). Quanto a fonte de
financiamento, retira o termo
"receita,, deixando apenas
faturamento.
Suprime o art. que pennite a
acumulação de proventos de
aposentadoria e remuneração de
atividade a quein, até a data da
promulgação da Emenda, reingressar
no serviço público por concurso
Retira os servidores dos estados,
Distrito Federal e municípios do
âmbito do art. 40, que trata de regime
próprio de previdência dos servidores
CIVIS.

Suprime o artigo que determina a
revisão dos planos de beneficias dos
fimdos de pensão patrocinados por
empresas públicas e outros entes
públicos, para ajustá-los atuarialmente
a seus ativos.
Art. 195, II e Define uma contribuição para a saúde,
IV, daCF
oriunda de todos os aposentados e
pensionistas, com beneficio
correspondente a 3 ou mais salários
mínimos.
Art 5°, da
Permite a acwnulação de mais de uma
PEC
aposentadoria como servidor público
aos servidores da área da saúde
abrangidos pelo art. 17, § 2°, do
ADCT.
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Art.40,da
CF

19

Sen. Antônio
Valadares

Inclui os membros da Advocacia
Pública entre os abrangidos por
regime próprio de previdência r
(
subordinado às
art. 40.
Art. 40, § 6°, Determina que aposentadorias e
daCF
pensões dos servidores públicos
federais sejam custeadas com
recursos da União e contribuições dos
servidores ativos e elimina a
referência a outras esferas de

20

Sen. Antônio Carlos
Valadares

Art. 201, §
7°, da CF

21

Sen. Antônio Carlos
Valadares

22

Sen. Antônio Carlos
Valadares

23

Sen. Antônio Carlos
Valadares

.
24

.:.~""

Sen. Antônio Carlos~
Valadares

Restabelece a correção monetária dos
salários de contribuição considerados
no cálculo do beneficio e exige
comprovação de regularidade dos
rea ·ustes desses salários.
Art. 201, §
Restabelece a menção aos eventos
1°, I, da CF decorrentes de acidente do trabalho,
como cobertos pela Previdência
Social.
Art. 11, par. Garante aos segurados que estiverem
Único
com 50 ou mais anos de idade, depois
de decorridos 2 anos da promulgação
(novo), da
PEC
da Emenda, o direito de ter o
beneficio calculado sobre a média dos
36 últimos salários de contnbui -o.
Art. 195, §
Estabelece que somente lei .
complementar específica disporá
ll,daCF
sobre isenção e anistia de
contribuições sociais, vedado o
cancelamento de dívidas acima do
valor-teto de beneficias.
Elimina
a menção à elevação do prazo
Art. 2°' I, da
de carência e do número de salários
PEC
de contribuição para o cálculo do
beneficio.
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Sen. Antônio Carlos
Valadares
Art. 80,_da
PEC

26

Sen. Antônio Carlos
Valadares

27

Sen. Jún.ia Marise e
Art. (novo)
Sen. Sebastião Rocha daCF

28

Sen. Romeu Tuma

29

Sen. Sebastião Rocha Art. 5°, XTI

30

Sen. Sebastião Rocha Art. 40

31

Sen. Sebastião Rocha Art. 201

32
33

Sen. Sebastião Rocha Art. 40
Sen. Sebastião Rocha Art. 40

Art. (novo)
daCF

34 · Sen. Sebastião Rocha Art. 247

35

Sen:~Sebastião Rocha
,;'

Art. 201

Sen. Sebastião Rocha Art. 202
Sen. Sebastião Rocha Art. (novo)
daCF

- lb

Veda a utilização de recursos das
contribuições sociais para pagamento
deEPU
Fixa o limite máximo do salário-debeneficio da Previdência em 1O
salários mínimos e não no valor real
de I O salários mínimos da data da
da Emenda.
Vincula o reajustamento dos
servidores inativos aos servidores
ati vos.
Mantém inalterados os direitos e
ados aos inativos.

Trata do sigilo para fins de
investi ão fiscal e revidenciária.
Equipara os membros de poder aos
servidores civis.
Amplia o dispositivo de aposentadoria
e ecial do rofessor ao I o e 2°
us.
Dispõe sobre a pensão, como
correspondente à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor
falecido.
Modifica a sistemática de atualização
dos beneficios concedidos aos excombateJJ.tes e anistiados oliticos.
Modifica a proposta de acesso à
aposentadoria, mediante a exigência
de critérios de idade e tempo de
contnbui ão, cumulativamente.
Trata da revidência com !ementar.
Fixa o limite dos beneficias da
previdência social em dez saláriosmínimos.
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38

Sen. Roberto Freire

Estabelece sistemática própria para o
reajuste dos beneficias concedidos
aos ex-combatentes e anistiados

As contribuições recebidas por meio das emendas acima revelam o
interesse e a preocupação dos nobres colegas Senadores _em aprimorar_ o t~xto da
PEC n. 0 33/96. Várias idéias ali expostas foram acollúdas no Substttui:Ivo que
apresentamos ao final deste Parecer.

No texto constitucional permanente, acatamos, na forma do Substitutivo,
as sugestões:
- de vedar a utilização dos recursos provenientes das contribuições
socxats dos segurados e das empresas (destas quando incidentes sobre
remuneração do trabalho) para a realização de despesas distintas das
relacionadas com o pagamento de beneficias do regime geral de previdência
social, previsto no art. 20 I;
- de deixar explícito que a Previdência Social deve atender aos
eventos de morte, invalidez e <loença decorrentes de acidentes do. trabalho
(também constante da PEC n. 0 14/96);
- de manter a exigência de que todos os salários de contribuição
considerados no cálculo de beneficio sejam devidamente atualizados; e
- de permitir a percepção de mais de uma aposentadoria aos
servidores da área da saúde abrangidos pelo art. 17, § 2°, do ADCT. Nesse
caso, estendemos esse direito a todos os que pleiteiem aposentadorias
decorrentes do exercício de cargos aclln:niláveis na-forma âa Constituição.
Nas regras de transição, explicitamos que é permitida a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria e de remuneração de cargo, emprego
ou função pública a todos os que tenham ingressado novamente no serviço
público,pelas formas previstas na Constituição Federal, até a promulgação da
Emendá à Constituição. Com isso, ressalva-se, entre outros, o caso dos
membros do Poder Judiciário oriundos do quinto constitucional.
É o relatório.
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II- VOTO
11.1 - A CRISE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
A previdência social brasileira está em crise. Se não forem feitas
reformas urgentes e sérias, o sistema tende-a se tornar insolvente, a ruir. E, com
ele, a esperança de milhões de brasileiros que anseiam por urna velhice tranqüila,
após uma vida de labor.
Criar as condições necessárias para que a previdência social no Brasil
possa sustentar-se ao longo do tempo é uma grande responsabilidade que, no
momento, recai sobre cada Membro do Congresso Nacional.
Temos a oportunidade, neste momento, de decidir sobre um dos mais
importantes assuntos que afligem a sociedade brasileira contemporânea. Da
decisão sobre a reforma da Previdência dependerá, em boa medida, a própria
sustentabilidade da nossa sociedade no futuro. Temos que pensar o sistema da
previdência social de maneira responsável, para que não seja comprometido com
a prática demagógica de distribuição de benefícios sem a contrapartida de seu
adequado financiamento.
A política previdenciária, como ela foi constituída no Brasil, está
permeada de distorções regressival' do ponto de vista da distribuição da renda,
reproduzindo e reforçando desigualdades sistêmicas que marcam a formação da
sociedade e da economia brasileira.
Em um modelo de desenvolvimento fechado é muito fácil oferecer
benefícios generosos concentrados em grupos restritos. De um lado, os ~os
desses benefícios são difusos, pois os aumentos nas alíquotas de contribuição
são repassados a toda sociedade por meio da elevação dos preços dos produtos.
Quem reab:Úente paga o preço dos privilégios, ou não tem acesso aos canais
tradicióruus de expressão política, devido à falta de organização, ou está imerso
na desinformação, sujeitando-se à manipulação das minorias influentes.
A consolidação da democracia, aliada ao processo de reestruturação
produtiva e de estabilidade econômica promovida pelo- Plano Real pressionam
por mudanças raàicais na previdência. No plano econoonco, a gradual abertura
do mercado à competição internacional inviabilizã o processo de socialização
dos custos dos privilégios, pois as empresas qlie repassam o-aumento nas
alíquotas de contribuição aos preços dos produtos perdem competitividade,
correndo o risco de falência. Da mesma forma, a estabilidade econômica
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explicita as inconsistências do sistema. A inflação funcionava como um véu
sobre a desigualdade e a sua eliminação toma claro quem ganha e quem perde
com a previdência.
No plano político, com o avanço da cidadania e a democratização da
informação, toma-se dificil explicar a sustentação de privilégios no sistema
previdenciário. A sociedade está ciente que os riscos sociais atingem a todos e,
por essa razão, não faz sentido que apenas alguns grupos fiquem protegidos· e
outros não. Da mesma forma, não é aceiíávelque regcas_gjf~fS!gçie!llQªtegori;:tS
profissionais ou privilegiem alguns grupos de cidadãos em detrimento de outros,
sem que as razões sejam do conhecimento de toda a sociedade e por ela aceitas.
Nesse sentido, a correção das distorções do sistema previdenciário, ao
mesmo tempo em que é conseqüência da superação de um padrão de
desenvolvimento, é pré-requisito para a modernização política e econômica do
País.

JI.2 - AS TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS
A população brasileira está, de fato, crescendo a taxas decrescentes e
envelhecendo de modo surpreendentemente rápido. Os gráficos 1, 2 e 3,
mostrados a seguir, sobre a pirâmide populacional nos anos 1970, 1995 e 2020,
mostram que, de uma população predominantemente jovem, o País passa a ter
uma população progressivamente mais velha.
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Uma população mrus velha significa mais aposentados e,
proporcionalmente, menos trabalhadores em idade ativa para financiar esses
aposentados. Num sistema em que a contribuição dos trabalhadores ativos
sustenta o pagamento das aposentadorias e pensões Par<!_ os inativos e
pensionistas, o envelhecimento populacional representa -maior desafio. A
população idosa mais do que dobra, em termos relativos, entre 1970 e 2020 (ver
Gráfico 4).
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A nossa taxa de crescimento populacional, que era de 3, I% ao ano na
década de 60, é de apenas I,4% ao ano no final da presente década. Estima-se
que continuará crescendo, porém a uma taxa decrescente, até chegar a um
equihbrio em meados do próximo s~culo, quando começará a decrescer
lentamente. (Gráfico 5).
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Já a taxa de dependência - o quociente entre o número de pessoas com
mais de 65 anos e o número de pessoas entre I 5 e 64 anos - tende a crescer
rapidamente, devendo passar de 8% em I990 para I I% em 2020.
Essas duas tendências são reflexos de uma queda acentuada na taxa de
natalidade, aliada a uma elevação na expectativa de vida.
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Observe-se que a evolução da expectativa de vida da população é, em si,
uma variável que deve ser cuidadosamente avaliada ao se definir uma politica
previdenciária. Isto porque permite estimar por quanto tempo, em média, o
cidadão receberá o beneficio previdenciário. No entanto, em países· como o
Brasil, onde a expectativa de vida ao nascer ainda é fortemente afetada pela
mortalidade infantil, o conceito mais adequado, para dar maior precisão a essas
estimativas, é o de esperança de sobrevida por faixa etária.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, a
expectativa de vida ao nascer é hoje de 66 anos, com um aumento de 3,5 anos na
última década. Por outro lado, a expectativa de sobrevida dos que atingem a
idade mínima exigida para aposentadoria por idade no meio urbano é bem
diferente.

As mulheres brasileiras que atingem a idade mínima de 60 anos, podem
esperar viver até os 78 anos de idade, ou seja, mais 18 anos. AD mesmo tempo,
os homens que alcançam a idade mínima de 65 anos viverão, em média, até os
77 anos, isto é, mais 12 anos. Esses dados podem ser melhor visualizados no
gráfico apresentado a seguir. (Gráfico 6). ·

Gráfico 6
,•

!oi~MNS • M.UD!5I

O aumento da expectativa de vida que estamos vivenciando, desejado por
todos e perseguido corretamente como objetivo de política social, faz com que
as pessoas idosas continuem por mais tempo como beneficiárias do sistema
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previdenciário. Nesse contexto, para viabilizar o pagamento desses beneficias, é
necessário que os trabalh8doreos peuua'leçam em atividade por mais tempo,
como contribuintes.
No Brasil, entretanto, o que se observou, no período recente, foi o
estabelecimento de regras que permitem aposentadorias ainda mais precoces.
Nesse sentido, pode-se citar as alterações introduzidas pela Constituição Federal
de 1988: redução do limite de idade de aposentadoria no meio rural de 65 anos
para 60 e 55 anos, respectivamente, para homens e mulheres, e introdução da
aposentadoria proporcional para as mulheres aos 25 anos de serviço.
Note-se que a aposentadoria por tempo de serviço é um beneficio que não
se coaduna com os princípios que devem nortear um sistema previdenciário
público. Ademais, tem revelado uma forte tendência regressiva e vem, há muito
tempo, onerando significativamente o sistema previdenciário brasileiro. Assim
sendo, é importante dar mais detalhes sobre esse beneficio para que todos
possam avaliar melhor o alcance da proposta de introdução de um limite de
idade, adotada em meu Substitutivo.

11.3 - A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL
Os vários regimes previdenciários
No Brasil, há atualmente vários regimes de previdência social. O Regime
Geral da Previdência Social (RGPS), a cargo do INSS, abrange todos os
trabalhadores do setor privado.
Regimes públicos diversos protegem os servidores civis e militares da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Há, ainda, regimes
especiais para os membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do
Ministério Público.
A previdência privada, de caráter complementar, pode ser restrita a um
grupo de empregados, quando instituída como entidade fechada, ou acessível a
todos, mediante contribuição, quando entidade aberta. As diferenças entre esses
vários regimes são marcantes.
Conforme dados do "Livro Branco da Previdência Social", do MPAS,
preparado em 1997, cerca de 15 % da população brasileira, ou seja, 19,5
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milhões de pessoas, são oeneficiários diretos dos regimes previdenciários no
Brasil (exclusive previdência privada).
Somando os seus dependentes,
provavelmente cerca de 60 milhões de pessoas vivem às expensas, total ou
parcialmente, de renda recebida do sistema previdenciário.
A despesa anual de R$ 88,7 bilhões, em 1996, correspondentes a mais de
10% do Produto Interno Bruto, denota uma importância imensa, não apenas do
ponto de vista social, mas também econômico.
Quadro 2
Gastos Totais e Número de Beneficiários da Previdência - 1996
(Em R$ de dez/96)
DISCRIMINAÇÃO

R$ BILHÕES

NÚMERO DE
BENEF1CIÁRIOS

INSS
!nativos-Pensionistas (União)
!nativos-Pensionistas (Estados e Municípios)

42,6
17,1
29,0
88,7

16.586.267
872.985 (*)

TOTAL

. .

2.ooo.ooo<**)
19.459.252

Fonte: Livro Branco, MPAS, 1997.(dados onguws do INSS e 1\.!F)•
(*) Novembro %
(**) Valores aproximados

Embora pouco estudado, o sistema de previdência social no Brasil tem
sido um dos principais, senão o principal, instrumento de política social. Cerca
de 4,5 milhões de aposentados e pensionistas do meio rural auferem uma renda
de um salário mínimo cada e, em muitos lugares, a previdência rural representa a
principal fonte de renda monetária para a população, alimentando a economia
local.
Os números mostram, porém, grandes disparidades entre os diversos
regimes. Os dados para 1995, por exemplo, mostram que o valor médio das
aposentadorias pagas pelo INSS, que cobre a grande maioria dos trabalhadores
do País, foi de 1,7 salário mínimo por mês. O seu financiamento baseia-se,
fimdamentalmente, em contribuições dos segurados, que são sujeitas a um limite
máximo, e dos seus empregadores.
O beneficios estão também sujeitos a um teto e são calculados com base
na média dos últimos 36 salários-de-contribuição, portanto, sem guardar relação
com o valor médio das contribuições ao longo da vida ativa do trabalhador.
Para os servidores públicos civis do Poder Executivo federal, o valor
médio das aposentadorias pagas em 1995 foi de 14 salários mínimos, enquanto
que as aposentadorias de servidores do Poder Legislativo se situaram na média
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de 36,8 salários mínimos e as do Poder Judiciário ficaram em 34,7 salários
mínimos.
Os servidores públicos federais contribuem para a previdência sobre a
totalidade de sua remuneração, mas essa contribuição cobre uma parcela
pequena do valor· total dos beneficias em manutenção. Diferentemente dos
trabalhadores do setor privado, os servidores públicos se aposentam com a
totalidade dos seus vencimentos - na verdade, a última remuneração,
correspondente ao final de carreira. Muitos, inclusive, têm aumento de
remuneração quando se aposentam - fato que não ocorre em nenhum outro país
do mundo. Com isso, os servidores publicos aposentados ganham em média
mais do que os que continuam na ativa.
Há desigualdades entre os vários regimes e também no interior de cada
um deles. Ao longo do tempo, legislações casuísticas e falta de preocupação
com o lado do financiamento da previdência - com quem paga a conta, afinal levaram a um conjunto de problemas que precisam ser corrigidos.
TJm deles é a contagem deteropo de serviço fictício ou sem o aporte das
correspondentes contribuições. Vários estratagemas permitem que o tempo de
serviço seja aumentado, chegando a situações extremas em que o trabalhador
consegue legalmente comprovar 3 5 anos de serviço aos 38 anos de idade.
Em outros casos, como de alguns ex-combatentes e anistiados, é possível
acumular benefícios e receber aposentadorias mensais superiores a R$
30.000,00, ou seja, aproximadamente, 300 vezes o valor do s.alário mínimo. O
sí~tema previdenciário, assim, contribui para acentuar a concentração da renda
no País.
Ademais, a busca da universalização do acesso à proteção previdenciária
incluiu um grande número de beneficiários que nunca contribuíram
adequadamente para o financiamento da previdência, erii particular idosos e
trabalhadores rurais.
No caso dos trabalhadores rurais, a contribuição de 2,5% sobre a receita
bruta da produção agrícola comercializada e a dos empregados rurais cobre
apenas cerca de 8% do valor dos beneficias pagos, conforme dados de 1996 do
Livro Branco da Previdência. A cobertura dessa população é uma questão de
justiça social indiscutível, mas é necessário saber que aí existe um custo que
precisa ser financiado.
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Não existe mágica: toda despesa requer a existência de uma receita que
possa financiá-la. Ou enfrentan.os esta realidade, ou estaremos abrindo mão do
nosso dever de construir um futuro sustentável para os brasileiros.
O financiamento da previdência social em bases correntes, como se faz no
Brasil, representa um ônus sobre a população trabalhadora do presente que tem
de sustentar os atuais inativos.
Manda o bom senso que eventuais superávit no sistema previdenciário
sejam poupados e aplicados adequadamente para financiar as crescentes
despesas no futuro.
No início, um grande número de trabalhadores ativos financia um pequeno
número de inativos, gerando superávit corrente no sistema De fato, nos anos
50, havia 8 ativos para cada inativo. Hoje já somos pouco mais de 2
contnbuintes para cada aposentado. (Gráfico 7).

Gráfico 7
RAZÃO DE DEPENDÊNCIA
CONTRIBUINTES POR BENEFICIÁRIO
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Essa tendência decrescente, se nada for feito, deve permanecer nos
próximos anos, corno se pode verificar no gráfico a seguir. Dentro de uns 30
anos, seremos um contribuinte para cada inativo. Após essa data, a relação
tenderá a inverter-se.
O sistema de repartição simples em bases correntes, portanto, poderá
tomar-se inviável. Além da elevação das alíquotas de contribuição, tanto do
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empregado como do empregador, será necess-roio qlle-ospróprio~;- aposentados e
pensionistas contribuam para o financiamento da previdência. (Gráfico 8).
Gráfico 8
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Eventuais sobras, portanto, deveriam ser guardadas para..cobrir futuros
déficits correntes. No entanto, os superávit auferidos no passado foram
utilizados indevidamente e serviram de base para aumentos imprevistos tanto no
número como no valor dos beneficios, elevando-se, consequentemente, as despesas correntes.
-::_ ~
Temos, portanto, uma situação de- iniqüidade entre a geração que
comprometeu impensadamente os--re-cursusda-prevídên-cia ea geração futura de
trabalhadores, que precisará aumentar sua contribuição para poder continuar
-financiando os aposentados e pensionistas.
Estima-se que a contribuição atual para o regime d<:)JNSS, âe cerca de
22% sobre a folha de pagamentos das empresas, precisará elevar-se a 44% para
financiar os gastos da previdência no ano 2020.
No caso da previdência dos servidores públicos, o seu peso sobre as
receitas fiscais encontra-se também em níveis muito elevados. A despesa com
aposentadoria de servidores públicos federais, conforme dados de 1996, atingiu
quase R$ I 7 bilhões pór ano, enquanto que a arrecadação das contribuições dos
servidores ativos somou apenas R$ 2,6 bilhões, o que corresponde a 15% do
valor dos benefícios pagos. Assim sendo, a União teve que aportar os 75%
restantes, o;.; seja, mais de R$ 14 bilhões.

Ressalte-se que, nesse ano, os gastos com pessoal-iió governo federal
foram da ordem de R$ 41,6 bilhões. Assim, a despesa com pessoal, que se
situava na faixa de R$ 18,3 bilhões em 1987 (em valores atualizados para
dezembro de 1996), cresceu, em nove anos, 127%, em terill.os
ao~ mesmo
tempo em que os gastos com inaúvos sl!bifam 306%. Com isso, o percentual
dos gastos com inativos no total da despesa com pessoal ascendeu de 23%, em
1987, para 42%, em 1996.

rerus,

A situação nos Estados é ainda mais dramática e tende a tornar-se
dramática em praticamente todos eles. Em muitos Estados, as despesas com os
inativos já são quase iguais às com os ativos e praticamente todos gastam com
pessoal acima do limite permitido legalmente, que é de 60% da receita líquida
(Lei Rita Camata).

Mais grave ainda é o fato de que, em geral, as despesas com os inativos ·
crescem mais do que as receitas. No Paraná, por exemplo, enquanto a ;receita
liquida evoluiu 31% entre 1991 e 1996, o gasto com inativos subiu 88% (dados
do Livro Branco da Previdência, 1997).
No Rio de Janeiro, por outro lado, o déficit ~atuarial do sistema
pr.evidenciário do Estado montava, em. 1995, a R$ 27 bilhões. A relação entre o
beneficio médio pago aos aposentadõs e a remuneração média paga aos ativos
era de 153%- isto é, em média os aposentados ganhavam 53% a mais do que os
servidores ativos. Assim, embora o número de inátivos repn!sentasse 60% do
total dos ativos, a folha dos inativos representava 92% da folha dos ativos.

Os gastos com inativos representam um peso muito grande no orçamento
público, porque são custeados com recursos fiscais que, de outra forma,
poderiam ser aplicados em atividades-fins, como educação, saúde, segurança e
infra-estrutura.

É, pois, de extrema importância, a questão da sustentabilidade futura do
INSS e dos demais sistemas preVidenciários. No entanto, tradicionalmente tem
faltado uma visão de longo prazo na previdência social brasileira. A situação
. tende a agravar-se, se não tivermos a responsabilidade e a coragem de adotar
medidas saneadoras no presente. Estamos diante da possibilidade de um conflito
entre gerações ou, então, da falência do sistema. A defasagem entre as despesas
previdenciárias e as contribuições tende a aumentar, podendo atingir cerca de
7% do PIB no espaço de uma geração. (Ver Gráficos 9 e 10).
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Gráfico 9
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Devo ressaltar, ainda, que a previdência complementar dos empregados
das empresas estatais também apresenta problemas. Os fimdos fechados são
baseados no princípio da capitalização, mediante contribuição da empresa e do
empregado. No entanto, nem sempre estão de acordo com planos atuariais
consistentes e adequados. Muitas vezes, administrações ineficientes ou medidas
errôneas induzidas por interferências das próprias patrocinadoras ou do governo
comprometeram a rentabilidade do patrimônio dos fimdos.

Atualrnente, o déficit atuarial do sisrema de previdência complementar
(Fundos Fechados de Pensão) é de cerca de R$ 23 bilhões, conforme tiados do
Livro Branco da Previdência. ·
Essa situação precisa mudar. Além de medidas saneadoras, como as
propostas no Substitutivo que ora submeto ao Senado Federal, é necessário que
se crie uma agência reguladora do sistema de previdência fechada, e que se
assegure a administração independente, profissional_e idôn~ dq;; :fundos. É
necessário um novo marco institucional para o setor.
A previdência privada, que compreende os fundos de capitalização,
fechados e .,abertos, é de grande importância no processo de reforma da
seguridaçle·~social no Brasil. No entanto, no texto constitucional vigente há
pouquíisimas referências à previdência complementar e, em sentido mais amplo,
à previdência privada. Essa situação terá de mudar, em face do aumento da
necessidade de busca de .novas alternativas para a viabilização da previdência
social no País. Os sistemas baseados na repartição simples de receitas serão
sempre dependentes da s-olidariedade das gerações futuras, enquanto os fundos
de pensão podem oferecer uma base de sustentação mais sólida, menos
dependente da conjuntura futura.
No Brasil, infelizmente, têm sido detectados muitos IJ[Oblemas ç_om o
setor nos últimos anos. Em I 992, houve uma CPI no Senado Federal que
investigou os Fundos de Pensão. Em 1995, foi a vez de a Câmara dos
Deputados instalar sua CPI. Os Deputados que subscreveram o reauerimento
apontaram as constantes denúllcías de irregularidades em relação à
administração das entidades abertas e fechadas de previdência privada como o
fator de maior relevância para a constituição da CPI.
Ao lado de graves denúncias, dois aspectos mereceram uma atenção
especial da CPI: de um lado, a fragilidade do marco legal do setor de
previdência privada e, de outro lado, a precana tiscal!zação das atividades das
entidades de previdência privada, apesar de haver pelo menQs uma dúzia de
órgãos e instituições partilhando essa responsabilidade.
De fato, a previdência privada merece especial atenção, não só pelo fato
de todos os grandes escândalos financeiros contarem com a p~c;ipação dos
fundos de pensão, mas também e principalmente porque milhares de
participantes dependem diretamente do bom desempenho dessas entidades para
verem garantida a complementação-de sua aposentadoria para a qual contn1mem
regularmente.

---------------~-~---c---------~---------------------
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Além disso, a previdência privada representa uma das principais, senão a
principal, fonte de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento
econômico do País.
A urgência para que se defina um novo ordenamento jurídico para a
previdência privada decorre, ainda, entre outros, do grave desequihbrio
financeiro dos fundos de pensão patrocinados por estatais federais. A sua
insuficiência de cobertura aumentou em 6,9% de 1994 para 1995, epquanto os
ativos diminuíram em 1,82%. As informações, quanto a 1996, apontam para a
mesma tendência de fragilidade dos fundos de pensão.
E, pois, de extrema importância que se defina um novo marco juridico
para o setor, principalmente quanto à regulação e fiscalização da previdência
privada, e que se dê um tratamento específico às entidades pátrocinadas por
empresas estatais.

A aposentadoria por tempo de serviço
O Brasil é um dos poucos países do mundo a adotarem um sistema
previdenciário com base no tempo de serviço. Os outros são: Benin, Egito,
Equador, Irã, Iraque, Itália e Kuwait (ver quadro a seguir). Mas o Brasil é o
único que permite o retomo dos aposentados ao mercado de trabalho. (Quadro
3).
Países que Adotam a Aposentadoria por Tempo de Serviço

A aposentadoria por tempo de serviço é devida a partir do momento em
que o segurado completa 25 anos de serviço, se mulher, ou 30, se homem, sendo
o seu valor integr--al, no caso de professores, e proporcional, para os demais
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segurados, os quais têm direito ao valor integral, respectivaniente, aõs 30 ou 35
anos de serviço.
Deve-se observar que os trabalhadores do setor privado que se aposentam
com o tempo mínimo de serviço exigido recebem 70% do que fariam jus se
esperassem mais cinco anos para requerer o beneficio. Ademais, cada ano de
serviço além daquele mínimo representa um acréscimo de 6% nesse percentual,
que não pode ultrapassar I 00%.
No setor público, a forma de cálculo do valor do beneficio não segue
esses mesmos critérios.
Para os servidores públicos federais, por exemplo, a sistemática de
cálculo é bem mais generosa, pois a proporcionalidade só incide sobre o
vencimento e gratificações permanentes. Ou seja, independentemente do seu
tempo de serviço, o servidor continua a receber, ao se aposentar, a totalidade
das parcelas referentes à incorporação de gratificação por função, adicional por
tempo de serviço e gratificações de· produtividade, além de ter assegurada a
percepção de quaisquer vantagens que vei:lham a ser concedidas aos ativos.
Ressalte-se que as parcelas incorporadas integralmente na aposentadoria
proporcional são percebidas, em geral, pelos servidores de mais elevada
remuneração.
Para justificar a aposentadoria por tempo de serviço, argumenta-se
impropriamente que a maioria absoluta dos brasileiros, principalmente os de
mais baixa renda, começa a trabalhar muito cedo, entre os 1O e os 14 anos de
idade, e que a nossa expectativa de vida ao nascer praticamente coincide com a
idade para a concessão da aposentadoria por velhice. Com isso, sem a
aposentadoria por tempo de serviço, a grande maioria da população, após muitos
anos de serviço, estaria condenada a morrer sem jamais receber o beneficio
previdenciário.
As pesquisas demonstram, no entanto, que esses argumentos são
completamente falaciosos.
No que concerne à expectativa de vida ao nascer, já mencionamos que, no
Brasil, essa variável é muito afetada pela mortalidade infantil, sendo mais
adequado considerar a eX}Jectafi\ra de sobrevida em faixas etárias mais elevadas.
Assim procedendo, constata-se que as pessoas que vivem o suficiente
para pleitear aposentadoria por tempo de serviço podem esperar viver, em
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média, muito mais do que os 66 anos correspondentes à expectativa de vida ao
nascer. De fato, os qu{' <ttirw:em, por exemplo, 50 anos de idade, podem esperar
viver, em média, até os 71,9 anos, se homens, ou 76,2 anos, se mulheres. Notese, ainda, que, nas idades de 60 e 65 anos, os dados do IBGE mostram que não
existem grandes diferenças entre ricos e pobres, no que diz respeito à
expectativa de sobrevida. Por outro lado, as pessoas que se aposentam por
tempo de serviço contnbuem por menos tempo e depois permanecem mais
tempo recebendo os benefícios. (Quadro 4).

Ademais, pesquisas demonstram que só trabalhadores com empregos
estáveis e de renda mais elevada conseguem comprovar o tempo de serviço
exigido e o fazem freqüentemente aos 45 anos ou menos de idade.
Os trabalhadores de renda mais baixa sempre se aposentam depois dos 60
anos. Com isso, tem-se um processo-de redistribuição de renda às avessas, com
os mais pobres trabalhando por um período maior, para financiar a aposentadoria
dos mais ricos, que passam mais tempo em gozo-do beneficio.
Nesse sentido, a aposentadoria por tempo de serviço tomou-se um
expediente capaz de garantir aposentadorias precoces para segmentos de melhor
renda, que geralmente não abandonam o mercado formal de trabalho. Nesses
casos, a aposentadoria tomou-se uma simples complementação de renda.

É interessante observar alguns dados sobre esse beneficio.
No âmbito do INSS, foram concedidos, em I 996, 2,2 milhões de novos
benefícios, sendo que 302 mil- cerca de 15% do total- foram aposentadorias
por tempo de serviço.
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Gráfico 11
Distribuição da Quantidade dos Benefícios Concedidos em 1996
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Como expresso na tabela a seguir, as aposentadorias urbanas por idade,
que beneficiam uma clientela de baixo poder aquisitivo, foram concedidas a
pessoas na faixa dos 62,7 anos de idade, em média. Já as aposentadorias
urbanas por tempo de serviço, cujos beneficiários são pessoas de maior poder
aquisitivo, foram concedidas a pessoas na faiXa dos 49,4 anos de idade, em
média. As pessoas de baixo poder aquisitivo que excepcionalmente conseguem
se aposentar por tempo de serviço getalmente o fazem em idades mais elevadas.

QuadroS
INSS: Idades médias na concessão de benefícios -1991 a 1996
Grupos de
Espécies
Aposentadoria
por Idade
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Apos. Tempo de
Serviço
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Total

Homens

64,74
63,20
62,85
62,93
63,36
60,96

Mulheres

Total
Urbano

Total
Rural

-

-

64,13
64,46
64,92
65,45
62,89

62,56
62,00
61,82
61,76
59,34

63,07
64,94
65,03
64,96
64,88
62,72

66,06
62,84
62,49
62,28
61,74
59,70

53,14
53,19
52,96
52,74
51,50
49,43

57,26
56,69
57,24
55,52
53,08

-

-

-

53,19
52,97
52,74
51,50
49,44

53,59
53,42
53,17
51,89
49,68

51,48
51,20
50,95
49,95
48,33

Fonte: DATAPREV I SÍNI'ESE e-A:nuári~ Estatlstico da Pxev;dência Social4.2

-
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Além disso, os dados de 1996 revelam que 69% dos homens se
aposentam com 30 a 34 anos de serviço e 78,1% das mulheres se aposentam
com 25 a 29 anos de serviço:~ Da mesma fom1a, 78,3% dos homens e 83,9% das
mulheres se aposentam com menos de 55 anos de idade.

Gráfico 12
Distribuição da Concessão da Aposentadoria por
Tempo de Serviço por Faixa Etária- RGPS/1996-
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Obs: A distribuição por idade refere-se somente aos 15% do total
de beneficias concedidos. que são aqueles referentes às
pessoas que se aposentam por tempo de serviço.

Contribui para acentuar ainda mais essas distorções o fato de que a idade
média de concessão da aposentadoria urbana por tempo de serviço tem caído
vertiginosamente. De 1992 a 1996, houve a diminuição de quase 4 anos na
média de idade para a concessão dessa modalidade de beneficio.
·A preéocidade na concessão de apose~tadoria pode fazer com que o
tempo. médio de duração do beneficio seja superior ao tempo de contnbuição.
De fato, dadas as estimativas do IBGE para a expectativa de sobrevida nas
diversas faixas etárias, é de se esperar que, em média, as· mulheres que se
·aposentam por tempo de serviço com 48,3 anos de idade, recebam a
aposentadoria por 28 anos, depois de terem contribuído por apenas 27,1 anos.
Essa situação configura-se insustellcivel do ponfci-de vista atuarial e
socialmente injusta, onerando as gerações atuais de contribuintes, principalmente
os mais pobres, que, no regime de repartição, financiam tais distorções e,
certanlente, não se aposentarão nas mesmascondições.-

É interessante citar que, nos países da Organização para Cooperação de
Desenw,lvimento Eccnôrrrico (OCDE), que são maís ricos e onde a expectativa

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

de vida é maior que a brasileira, a duração média do beneficio previdenciário é
de 18,6 anos para as mulh<;res e de 15) anos para os homens, conforme dados
do Centro Latino-Americano de Demografia (CELADE).
Um outro ponto a observdT é que as distorções no sistema previdenciário
brasileiro, decorrentes da aposentadoria · pot tempo de serviço, tendem a se
agravar se não forem introduzidas restrições a sua concessão,-corno-a exigência
de uma idade rrúnima que proponho em meu Substitutivo.
Como está explícito no gráfico a seguir, a quantidade de aposentadorias
por tempo de serviço pagas pela Previdência Social cresce absurdamente em
relação às demais modalidades de beneficias, atingindo patamares insuportáveis
para o caixa da Previdência. Entre dezembro de 1994 e dezembro de 1996,
houve um awnento de 25,8% no número de aposentadorias por tempo de
serviço, enquanto o número de aposentadorias por invalidez e por idade, que são
as modalidades clássicas. e universais de aposentadorias, cresceu ao redor de
2%.

Gráfico 13
GRÁFICO 5 - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE QUANTIDADE DO NÚMERO DE
BENEFÍCIOS (CRÉDITOS EMmoos) (DEZ/94=100)
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Deve-se ·salientar, ainda; que, · conforme dados de fevereiro de 1997
dispostos nos gráficos a seguir, 4,8 milhões de beneficiários, equivalentes a 51%
dos aposentados pelo INSS, recebem aposenj:a.doii_as por idade, consumindo R$
650 milhões a cada mês, o que corresponde a 30% do gasto total com
aposentadorias. Inversamente, 2,6 milhões de beneficiários, ou 28% do total de
aposentados, recebem aposentadoria por tempo de serviço, sendo o gasto mensal
com essa modalidade de R$ 1,25 bilhão, equivalentes a 56% do total de
despesas com aposentadorias. Assim sendo, o valor médio da5 aposentadorias
por idade é de R$ 133,90, enquanto que o das aposentadorias por tempo de
serviço alcança R$ 476,20.
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Gráfico 14
Oistrib. do Gasto Mensal com
com Aposentadorias, por Espécie
Créditos Emitidos- Fevereiro/97

Distrib. da Quantidade de Aposentadorias

por Espécie (Créditos Emitidos)
fevereiro/97

Tompode
Serviço
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Com relação aos servidores civis do Executivo na União, a partir de
dados obtidos por amostragem e referentes a novembro de 1995, estimou-se a
idade média de aposentadoria voluntária com proventos integrais em 57,8 anos
para os homens e 54,5 anos para as mulheres. Ademais, 67,5% dos servidores
do sexo masculino se aposentaram antes de 60 anos de idade e 60,3% das
mulheres o fizeram com menos de 55 anos.

A '·situação piora quando consideramos a modalidade proporcional da
aposentadoria por tempo de serviço, que permite precocidade· ainda maior na
obtenção do beneficio: a idade média de aposentadoria foi, nesse caso, 55,3 .anos
e 51,8 anos, respectivamente, para os servidores do sexo masculino e do
feminino, sendo que 72,7% dos servidores civis masculinos se aposentaram com
menos de 60 anos e 71,3% das mulheres com menos de 55 anós de idade.
_ Em relação às mulheres, deve-se mencionar ainda que, de J994 para
1995, houve um aumento de 60% -no número de aposentadorias prôpbrcionais
concedidas, enquanto as aposentadorias-irttegrnis cresceram apenas 8%_
A taxa de retorno do indivíduo que se aposenta na modalidade
proporcional, cabe ressaltar, tende a ser maior do que a daquele que se aposenta
na integral, pois deixa de contribuir antes para a Previdência e recebe o beneficio
por mais tempo.
Os dados acima apresentados par;:n:raposentadoria por tempo de serviço
permitem vislumbrar outra caracteristica do sistema previdenciário brasileiro que
se distancia da tendência mundial: às diferenciações por gênero.
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As diferenciações por gênero
No mundo inteiro, existe uma tendência de igualar direitos e obrigações
de homens e mulheres, inclusive no tocante a Iinúte de idade para aposentadoria.
O justo sucesso dos movimentos feministas vem contribuindo para o
reconhecimento do importante papel da mulher no mercado de trabalho,
buscando-se a igualdade de condições entre homens e mulheres.
Os dados de expectativa de vida, por outro lado, mostram que as mulheres
vivem mais do que os homens. Quando nascem, os homens brasileiros têm uma
expectativa de viver, em média, 61,1 anos (dados de 1991). As mulheres têm
uma expectativa de viver 69,8 anos, isto é, 8,7 anos a mais do que o homem. O
mesmo ocorre quando se observa outro iiidícador: a expectativa de sobrevida,
isto é, o número de anos adicionais que uma pessoa pode esperar viver após uma
certa idade. Tomando-se a população com cinqüenta anos de idade, a
expectativa de sobrevida é de mais 21,9 anos para os homens e de 26,2 anos
para as mulheres.
Nesse contexto, não há justificativa lógica para que as mulheres se
aposente~ antes dos homens. No entanto, parece-nos que a sociedade brasileira
não está ainda convicta de que os reqUisitos pata aposentaaoria-devam ser os
mesmos para ambos os sexos. Por essa razão, embora não tenha, nesse caso,
respaldo da lógica- demográfica, mante$_g, em meu Substitutivo, a.diferença de
5 anos em favor das mulheres, tanto em Iinúte de idade como de contribuição.
-

"'

·~

·.
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II.4- AS TENDENCIAS MUNDIA.lS
É importante observar, no entanto, que a crise que abrange o sistema de
previdência social não afeta apenas o Brasil.

Trata-se de fenômeno que vem ocorrendo em muitos países, inclusive em
países desenvolvidos que se notabilizaram pela excelência do Estado Social,
como a Suécia e a Alemanha. Vários países vêm adotando ou discutindo
reformas corajosas dos seus sistemas de previdência. Entre eles, destacam-se os
Estados Unidos, a Espanha, a Alemanha, a Suécia, a Hungria, o Chile, a
Argentina, a Austrália, o Peru e o Uruguai.
Durante os trabalhos de preparação deste Parecer, realizamos, no Senado
Federal, um Seminário Internacional sobre a Previdência Social, para o qual
convidei todos os membros do Congresso Nacional. . _Miril1a inteQção~ aQ
convocar esse-seminário, foi a de conhecer o que está acontecendo em outros
países e obs~rvar como a qu<:'stão da previdência ·;em :;endo tratada.
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Com o apoio do IPEA, retmi expositores de diversos países e do Banco
Mundial para relatarem e debaterem suas experiências. Esse encontro, de
grande valor informativo, corroborou todas as minhas preocupações diante da
di:ficil questão previdenciária no Brasil e também as premissas que
fimdamentaram minha proposta de Substitutivo, que já se encontrava então
delineada.
Uma conclusão irrefutável, a partir da comparação entre a proposta que
ora apresento e a experiência internacional, é que a reforma põssivel, no Brasil,
neste momento, não é ainda a reforma definitiva que precisa ser feita em nosso
sistema da previdência. Antes de uma reforma mais profunda, precisamos
corrigir falhas gritantes. A previdência brasileira· precisa retomar o contato com
as 'bases doutrinárias que justificaram a sua criação. Contudo, devemos nos
apressar, porque o problema se toma progressivamente mais grave com o passar
dotempo.
Problemas de desequilíorio fiscal, déficit atuarial, iniqüidade e distorções
ocorrem, em maior ou menor grau, em muitas economias. No momento,
entretanto, parece-me que é no Brasil que eles se mostram mais agudos. Mesmo
porque outros países já vêm enfrentando o problema com reformas profundas.
Nos Estados Unidos, predomina a preocupação com o longo prazo. O
Congresso tem a responsabilidade de assegurar· o equilíbrio atuarial do sistema
pelos 75 anos seguintes, cobrindo o espaço de três gerações. Embora, de
acordo com os estudos atuariais, o sistema esteja em eqúilíbrio pelos próximos
25 a 30 anos, um possível déficit depois desse período já é discutido hoje como
uma crise preocupante. A questão do envelhecimento da população e a
sustentabilidade a longo prazo do sistema previdenciário é tema recorrente na
sociedade americana. Lá não existe aposentadoria por tempo de serviço e o
cálculo do valor do beneficio é feito com base na média dos salários dos últimos
35 anos. A reforma em discussão pretende estender esse prazo para 38 anos.
O Chile implementou sua reforma em 1981, uma experiência que já dura
mais de 15 anos. O novo sistema, que substituiu completamente o antigo, é
gerenciado pelo setor privado, baseia-se em esquema: de capitalização com
contribuição definida e garante pensão míní.tna para os aposentaâos.
A reforma peruana foi implementada em 1993. Embora criando um
sistema novo, tomou opcional a adesão por parte dos trabalhadores. O novo
sistema também é gerenciado privadamente, ba.Seia-se em capitalização com
contribuições definidas (em vez de beneficio definiiio)-e assegura pensão
mínima.

A Argentina avançou na direção de um sistema privado ·com contribuições
definidas, porém opcional. Os trabalhadores têm a escolha entre permanecer
num sistema totalmente público ou aderir a um sistema privado baseado no
princípio da capitalização das contribuições.
No Uruguai, o novo sistema, implementado em abril de 1996, é baseado
em múltiplos pilares, inclui a capitalização em fundos privados e mantém o
sistema público, opcional para os trabalhadores com menos de 40 ànos e
mandatório para os demais, com beneficias definidos.
A reforma sueca exige que o sistema seja autofi.nanciável e que os
beneficias se baseiem na média dos ganhos durante toda a vida, e não nos
últimos salários, como no Brasil.
A reforma do sistema previdenciário da Hungria, por sua vez, foi
I!J.Otivada por uma imensa crise fiscal decorrente do paternalismo prevalecente
anteriormente. A reforma, que segue o modelo dos três pilares adotados na
América Latina, inclui aumento do limite de idade para aposentadoria, bem
como medidas para reduzir o valor dos beneficias.
As tendências que seguem as diversas reformas, em particular na América
Latina, têm elementos comuns. Muitos países estão adotando, ou já adotaram,
medidas com vistas a um sistema de previdência social baseado em 3 pilares
(ver Gráfico 15):
Gráfico 15
Características Predominantes dos Modelos de
Reforma da Seguridade Social na América Latina
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a) o primeiro, mandatório e de caráter redistributivo, objetiva
um be.nefi(:.:, ' 1;:!);;,· ' y ;ra toda a população em idade de se aposentar.
Este sistema é gerenciado pelo o>etor público;
as~egurar

b) o segundo, também mandatório, adota o regime de contribuição
definida (em vez de beneficio definido). Esse sistema é regulado pelo setor
público, porém operado pelo setor privado; e
c) o terceiro, voluntário, é financiado com fundos privados, dos
próprios beneficiários, e operado pelo setor privado. Também requer regulação
governamentaL
Em síntese, muitos países estão enfrentando a crise da previdência com
reformas corajosas. Em geral, as reformas desses países estão buscando
alcançar, em primeiro lugar, a sustentabilidade financeira do sistema, no longo
prazo. Outros objetivos são os de minimizar conflitos intergeracionais, elevar a
capacidade de poupanç<', eliminar desequilíbrios fiscais e reduzir distorções
alocativas no sistema econômico (por exemplo, o efeito dos encargos
previdenciários sobre o custo do fator trabalho).
Há tendência, como acima exposto, à adoção de sistemas múltiplos
diferenciados (sistemas multi-pilares).
Muitos incluem um esquema de
capitalização obrigatória, enqillll:'to reconhecem que o sistema de previdência
social tem implicações pru-a o crescimento e a eficiência da economia e deveric>
ser forte o suficiente para resistir às mudanças demográficas em curso.

11.5

CONDIÇÕES PARA O SUCESSO DA REFORMA
PROPOSTA

Estou convencido de que as medidas propostas no Substitutivo que agora
apresento poderão mudar as tendências atuais dos diversos regimes de
previdência social, na direção de maior sustentabilidade, justiça e eqüidade.
Contudo, as medidas não dispensam - ao contrário, exigem - o contínuo
esforço do governo e da sociedade na busca de maior eficiência administrativa,
transparência e honestidade na gestão dos recursos. Devo reconhecer o esforço
que já vem sendo feito pelo Governo, através de medidas de grande importância,
tais como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
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Será necessano, além disso, que se estabeleçam mecanismos para a
regulação independente, .o monitoramento e avaliação permanentes da
previdência social no Brasil.
Em particular, é necessário que o Congresso Nacional disponha de
informações confiáveis, de caráter analítico ..e atuarial, necessárias para
acompanhar a evolução da previdência social brasileira.
Penso em um Grupo de Estudos de caráter permanente, institucionalmente
incumbido de coletar e produzir essas informações, de modo a dar condições aos
membros do Congresso de adotar, em tempo, as medidas necessárias visando à
sustentabilidade financeira e à adequabilidade da Previdência Social. É
necessário que a sociedade brasileira e, de modo particular, o Congresso
Nacional, acompanhem permanentemente, com o auxílio de indicadores
adequados, o desempenho dos diversos regimes. As informações deverão ser
confiáveis e transparentes, para que,·· do amplo debate envolvendo todos os
interessados, possa resultar a conscíentização sobre a necessidade de adoção das
medidas requeridas para manter a sustentabilídade do sistema.

Em meu Substito..:tivo, como veremos a seguir, procuro enfrentar os
problemas ~mteriormente mencionados, visando a reduzir, dentro do
possível, as distorções do sistema previdencíário brasileiro e adequá-lo
melhor aos princípios básicos que devem nortear uma previdência social
pública.
As alterações que introduzi, nem sempre na intensidade tecnicamente
recomendável, levam em consideração o grau de conscientização atual da
sociedade sobre a origem das dificuldades vislumbradas e sobre as medidas
necessárias a uma correção de rumo.
As propostas contidas no meu Substitutivo representarão, com
certeza, um passo de extrema importância no sentido de afastar o fantasma
de inviabilização que ronda a previdência social em nosso País. É
provavelmente tudo o que pode ser feito no momento.
É possível que outras reformas ainda mais profundas venham a
tomar-se imprescindíveis dentro de algum tempo, mas elas deverão
resultar do consenso que se possa estabelecer com a democratização das
informações e análises sobre todos os aspectos dos diversos regimes da
previdência social.

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

500

ANAIS DO SENADO FEDERAL

!JfLf;!Q DE

Há, no entanto, muito que se pode fazer agora, conforme veremos a
segurr.

11.6- A NOSSA PROPOSTA
Princípios básicos
Todos os privilégios e distorções antes citados_ ~ãn in~mnpatíveis com o
que se espera de um sistema de Previdência Social. É neçessário que haja a
adequação a alguns princípios básicos, que orientam a maior parte dos sistemas
previdenciários no mundo.
O primeiro princípio é o da proteção em caso de perda da capacidade
de trabalho. A aposentadoria é um seguro_derenda_destinadQ àqueles que
perderam sua capacidade de trabalho e está_relacionado, _essencialmente, à
velhice. O limite de idade para a concessão desse beneficio, portanto, é um dos
princípios universais em que se baseiam os sistemas previdenciários em todo o
mundo. A quase totalidade dos países o adota. E, na maioria dos casos, a
concessão da aposentadoria pressupõe o não retomo do trabalhador ao mercado
de trabalho.
A aposentadoria não ~ mn complemento de renda que o trabalhador,
depois de certo tempo de serviço, pode dispor. Não faz sentido que o cidadão,
depois de obter a aposentadoria, retorne ao mercado de trabalho para disputar,
com os mais jovens, os empregos disponíveis. Não faz sentido, igualmente, que
a sociedade arque com os custos desse beneficio, se o cidadão ainda tem plena
capacidade de trabalho.
O segundo princípio é o do caráter contributivo com eqüidade. Um
sistema de proteção ao trabalhador, como o previdenciário, de prestação
continuada, envolve uma enorme massa de_recursos e de obrigações. Para que
ele sobreviva ao longo do tempo, é necessário que cada participante contríbua
com uma parcela de sua renda, durante sua vida ativa. Se um cidadão recebe
uma aposentadoria sem ter, em algum momento, contribuído para ela, o sistema
como uÍn todo estará pagando a conta de seu· beneficio, pois os recursos terão
que ser retirados de outros contribuintes.
Ao mesmo tempo, a contribuição precisa ser estabelecida de acordo com
a capacidade de cada indivíduo, e a retribuição deve ser proporcional a essa
mesma contribuição. Esse é o princípio da eqüidade. Quando isso não ocorre,
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determinadas pessoa$ ou grupos de pessoas estarão usufruindo vantagens para as
quais não contribuíram devidamente.
Há também os princípios da universalidade e uniformidade. Todos os
membros da sociedade devem estar protegidos pelo sistema de seguridade
social, de acordo com o princípio da universalidade. Os riscos sociais atingem a
todos e, por essa razão, não faz sentido que apenas alguns grupos fiquem
protegidos e outros não. Esse princípio permite que o Estado imponha a
obrigatoriedade da adesão ao sistema, de tal forma que a proteção seja estendida
a todos os cidadãos. Na medida do possível, mediante a previaência social. No
entanto, para os necessitados e para aqueles em situação especial de carência
social, mediante a assistência social.
O sentido de justiça, que deve imperar em sistemas como esses, impõe a
uniformização das regras, de maneira que os benefícios sejam semelhantes para
o universo dos participantes. Não é aceitável, sob nenhum ponto de vista, que as
regras diferenciem categorias profissionais ou que privilegiem alguns cidadãos,
em detrimento de outros, sem razões que sejam do conhecimento da sociedade e
por ela aceitas.
O último princípio é o da viabilidade a longo prazo. Por definição, o
sistema previdenciári0 depende de variáveis de di:ficil previsão. Essas variáveis
podem ser de natureza demográfica, estarem-relacionadas com o rúvel da
atividade econômica ou com as transformações a que o mercado de trabalho está
sujeito ao longo do tempo. É difícil avaliar, com exatidão, a duração dos
benefícios concedidos ou se, com todas as mudanças populacionais e de
mercado de trabalho em curso, a forma de financiamento será suficiente para
cobrir os benefícios mantidos.
O equilíbrio financeiro e atuarial_é_necessário não apenas para dar
segurança às pessoas que contribuem mensalmente para o sistema, cuja
expectativa é usufruir dos benefícios no futuro, mas também para garantir o
pagamento dos benefícios àqueles que contribuíram no passado. Os cálculos
dos atuários, portanto, são feitos para várias gerações.
Assim, a implementação de tais princípios é uma exigência imposta pelas
mudanças na política e na economia do País. Por um lado, a democracia exige
transparência na alocação de recursos públicos escassos, uniformidade de regras
·com o fim de privilégios e prioridade para a realização de despesas com maior
·retomo social. Por outro lado, a necessidade de incremento de competitividade
exige uma reestruturação produtiva com ênfase na eqüidade social e na liberação
de recmsos para investimentos-:7ein capital humano, de müdo a criar condições
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sistêmicas para a sustentação de um novo modelo de desenvolvimento
econômico que pennita a pa."ticipaçãoâo Brasil em um mundo globalizado.

Aspectos gerais do Substitutivo
Em consonância com os princípios acima explicitados, o Substitutivo que
proponho ataca os problemas e distorç-ões de nosso si5lema previdenciário,
introduzindo várias alterações no texto constitucional. Málltém, entretanto,
algumas características do sistema vigente, que julgamos que a sociedade
brasileira ainda deseja ver preservadas.
Particularmente relevante, entre as características mantidas, é a distinção
os
regimes previdenciários para os servidores públicos e os trabalhadores
entre
do setor privado. Essa separação de regimes, entretanto, não impediu que
incluíssemos algumas restrições comuns a essesregimes, adiante comentadas, e
que deixássemos determinado que o regime dos servidores públicos deverá
observar, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de
previdência social.
Nesse contexto, cada nível de governo manterá, como ocorre atualmente,
o regime previdenciário próprio dos seus servidores, enquanto que os
trabalhadores do setor privado se filiarão ao regime geral ora gerido pelo JNSS.
Nesses regimes, as fonüas de cálculo e de reajustamento do valor dos beneficias
receberam tratamento diferenciado.
O servidor público civil continuará tendo os seus proventos de
aposentadoria e a pensão referidos à Ultima remuneração que percebia na ativa,
fazendo jus a reajustes para manter o seu valor real sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade. Enquanto isso, remetemos à lei a
determinação da forma de cálculo e de reajustamento do valor dos beneficias
para os trabalhadores do ;setor privado, conservando os dispositivos da
·Constituição de 1988 relativos à atualização dos salários-de-contribuição
considerados nesse cálculo, o valor mínimo dos beneficias e a preservação, em
cru:áter permanente, de seu valor real.
Vale salientar que estendemos, no que couber, aos ministros do Tribunal
de Contas da União e aos membros da magistratura e do Ministério Público as
normas aplicáveis à aposentadoria e pensão dos servidores públicos civis.
Para os servidores militares, como em quase todos os países e tendo em
vista a linha adotada pelo Poder Executivo e pela Câmara dos Deputados, que
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reconhece suas peculiaridades profissionais, optamos por preservar o seu regime
previdenciário próprio, que deverá, entretanto, passar a ser definido por lei
complementar. Esta lei complementar deverá ser encaminhada ao Congresso
·
·
Nacional até seis meses a contar da publicação da Emenda.
Da mesma forma, a concessão e manutenção de aposentadoria e pensão
decorrentes do exercício de mandato eletivo, comentadas-adiante com mrus
detalhes, deverão ter suas normas gerais fíxadas em lei complementar.

Aposentadoria por tempo de serviço
No que concerne aos novos requisitos a serem observados, tanto no
regime previdenciário dos servidores públicos civis, quanto no_ dos trabalhadores
da iniciativa privada, devemos destacar como ponto central a alteração na
aposentadoria por tempo de serviço, que passa a só ser devida a quem atinge 35
anos de contribuição e 60 de idade, se homem, e 30 anos de contribuição e 55 de
idade, se mulher. Para os professores que exercem efetivamente as funções de
magistério no ensino fundamental, a lei poderá reduzir em 5 anos cada um
desses requisitos. Fica expressamente vedada, no entanto, a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadona aos
diversos segurados e aos servidores públicos, ressalvando-se tão-somente os que
exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade fisica.
Dada a importância dessa mudança na aposentadoria por tempo de
serviço, .convém esclarecer que todas as proposições que vêm-sendo discutidas
no âmbito da reforma da previdência eliminam a aposentadoria por tempo de
serviço proporcional, enquanto que a introdução de limite mínimo de idade está
presente nas principais proposições.
De fato, a proposta do Poder Executivo, embora não. dispusesse,
explicitamente, sobre o assunto, deixava o caminho aberto para a
regulamentação do limite de idade por lei complementar.· Já a Emenda
Aglutinativa do Deputado l\1ichel Temer estabelecia essa exigência apenas para
o regime do servidor público.
As propostas de emenda à Constituição apresentadas _pelo Deputado
Eduardo Jorge (PEC n. 0 172/93, na Câmara dos Deputados) _e pelo Senador
Roberto Freire (PEC n. 0 14/96) buscam assegurar a todos, rp.~ruMt~ regime
unificado, aposentadoria aos 34 anos de serviço, condicionac!a a critérios que
considerem, simultaneamente, remuneração e idade do segurado, segundo lei
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que disporia sobre o assunto. Ademais, a PEC do Deputado Eduardo Jorge
elimina a aposentadoria especial do professor e a do Senador Roberto Freire a
limita aos professores do ensino fundamentaL
Apesar de a Câmara dos Deputados não ter acatado a proposta do Poder
Executivo, no tocante à combinação entre tempo de contribuição e idade
mínima, adoto o limite núnimQ de idade em meu Substitutivo•. por estar
convencido de que essa é uma medida de grande alcance social.
Por outro lado, ao contrário das demais . propostas de reforma da
previdência social, que tinham previsão de eficácia a partir de uma lei ou ao final
de um certo prazo, o meu Substitutivo propõe a imediata vigência das novas
regras de acesso à aposentadoria. No entanto, em respeito aos direitos
adquiridos e à expectativa de direitos dos atuais servidores públicos e segurados
da Previdência Social, o Substitutivo estabelece regras de transição opcionais
para aposentadoria por tempo de serviço, quer em termos integrais ou
proporciOnais. Essas regras de transição estão e:xpressas nos arts. ·3°, 9° e 10 do
Substitutivo.
Para aqueles que implementarem, até a data da publicação da Emenda,
todos os requisitos atualmente exigidos para auferir aposentadoria, fica
assegurado o seu direito a esse beneficio nas condições então vigentes.
Os que ainda não tenham atendido a essas condições estarão sujeitos não
só a um limite mínimo de idade (53 anos, se homem, e 48, se mulher), mas
também ao cumprimento de um maior tempo de serviço. Ou seja, o tempo que
falta para que a pessoa se aposentar pelas regras vigentes deverá ser acrescido
em 20%, no caso de aposentadoria integral, e em 40%, na hipótese de
aposentadoria proporcional.

Os professores, os magistrados e os membros do Ministério Público e de
Tribunal de Contas estão sujeitos a essas mesmas regras, mas o seu tempo de
serviço até a publicação da Emenda deverá ser contado com um acréscimo de
17%. No caso das professoras, esse acréscimo é de 20%.

Essas regras de transição, conforme explicamos em detalhes em
documento que divulgamos amplamente, foram cuidadosamente elaboradas,
levando em consideração a situação particular de cada um desses grupos. Como
resultado, temos regras socialmente justas e perfeitamente assimiláveis pelos
indivíduos por elas afetados.

~~~~------

JULHO DE 1997

-----------

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Tempo de contribuição versus tempo de serviço

Outra alteração comum aos regimes previdenciários dos servidores
públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada refere-se à substituição do
termo "tempo de serviço" por "tempo de contribuição", como a variável a ser
considerada para efeito de habilitação aos benefícios.
Com efeitos benéficos sobre o equilíbrio financeiro e atuarial desses
regimes, essa inovação traz, como idéia subjacente, o resgate do caráter
efetivamente contributivo que deve permear esses regimes, evitando-se que
períodos em que não foram feitas contribuições gerem direitos à percepção de
benefícios.
Ressalte-se que a redação final da PEC aprovada na Câmara dos
Deputados já traz essa mudança de termos. No entanto, um de seus dispositivos
(o art. 2°, II) tornava essa alteração praticamente inócua, pois estabelecia que
vários tempos de serviço sem o aporte de contribuições seriam considerados
tempo de contribuição.
Em meu Substitutivo, esse dispositivo da equivalência de tempos foi
retirado, explicitando-se, no entanto, por uma questão de justiça e coerência, que
todo o teri:J.po de serviço considerado para efeito de aposentadoria pela
legislação vigente,- se cumprido até que a nova lei discipline a matéria, será
considerado como tempo de contribuição. Só não será permitida, entretanto, a
contagem fictícia de tempos de serviço, como a contagem em dobro do período
de licença prêmio e tantas outras identificadas nos regimes dos servidores
públicos.

Deve-se notar que essa proibição de que a lei estabeleça qualquer forma
de contagem fictícia de tempo de contribuição,- é outro importante dispositivo,
visando a coibir benesses socialmente indefensáveis.

Equilíbrio financeiro e atuarial

Várias das inovações acima referidas deverão contribuir decisivamente
para o equilíbrio financeiro e atuarial dos diversos regimes previdenciários. Para
fortalecer ainda mais esse princípio basilar, explicitamos cla-amente que todos
esses regimes devem observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.
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Para viabilizar a aplicação efetiva desse dispositivo, o Substitutivo
explicita que os servidores públicos civis e seus pensionistas e o respectivo ente
estatal devem contribuir para custear o seu regime próprio de previdência. A
justificativa de tal proposta se baseia no fato de que as aposentadorias e pensões
superam as remunerações na ativa, e estavam, até recentemente, isentas de
qualquer recolhimento previdenciário. Como a previdência social é custeada por
toda a sociedade brasileira, devem participar também de seu custeio aqueles
diretamente interessados em sua solvência e .vitalidade financeira.
Seria
diferente se esses regimes esti'vessem--ato-artalmente eqUilibrados e as
aposentadorias e pensões refletissem toda a vida contributiva dos servidores.
Como inexiste tal situação e o custo de manutenção desses beneficias recai
sobre todos os brasileiros, não se justifica a ausência dos inativos no custeio da
preVidência social.
No âmbito da seguridade social, o Substitutivo define que as contribuições
sociais dos segurados e as dos empregadores incidentes sobre a folha de salários
e demais rendimentos do trabalho só poderão ser utilizadas para o pagamento
dos beneficias do regime geral de previdência social, atualmente gerido pelo
INSS. Essa vinculação de receitas permitirá uma programação de longo prazo,
garantindo que eventuais superávit possam ser acumulados, ao invés de se
destinarem a outras despesas.
Assim, com a definição clara de fontes de- financiamento adequadas, será
possível estabelecer critérios precisos para a preservação do desejado equihbrio
financeiro e atuarial.

Período de carência

Um outro ponto, aprovado na Câmara dos Deputados e mantido em meu
Substitutivo, é a exigência de 1O anos de efetivo exercício no serviço público,
para a percepção de aposentadoria voluntária concedida por qualquer regime
·próprio de servidor público. Passa-se a exigir, ademais, 5 anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria.
Essas exigências objetivam evitar a aposentadoria voltrntária_de pessoas
recém-ingressadas no serviço público, bem como a concessão de beneficias com
base na remuneração de cargos que tenham sido exercidos por um período de
tempo muito exíguo.
A existência de regras diferenciadas para os trabalhadores do setor
privado e os servidores públicos só se justifica na medida em que se considerem
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diferentes as cc-·n<'i; '· · de trabalho desses doiss~gmentosdapoiJtúação. Assim
sendo, é apenas uma questão de coerência exigir a permanência de um tempo
núnimo no serviço público para que a pessoa possa ser considerada apta a
receber um beneficio definido especialmente para aquele grupo. É interessante
citar que, atualmente, sem essa exigência e com a contagem recíproca de tempo
de serviço, é possível a uma pessoa com apenas dois anos de serviço público
federal usufruir de todas as regras especiais estabelecidas para esses servidores
públicos.
Por outro lado, essas restrições visam a estabelecer uma correspondência
mais rígida entre o valor do beneficio a ser obtido e o montante das
contribuições apartadas. O desequilíbrio entre essas duas variáveis gera a
exigência de um aporte adicional de recursos, normalmente oriundo do Tesouro
ou de contribuintes que, com raras exceções, não terão acesso à aposentadoria
~m condições similares.
Assim sendo, a imposição desses "períodos de carência" é importante,
sob o ponto de vista do equihbrio atuarial e da eqüidade, pois evita a concessão
de beneficias a quem não tenha contribuído para aquele regime previdenciário,
com base no valor sobre o qual será calculado o seu beneficio, por um período
de tempo minimamente aceitáveL Ressalte-se que, para os que já são servidores
públicos, exige-se o cumprimento somente dos 5 anos de efetivo exercício no
cargo em que se dará a aposentadoria voluntária.

Vedação de acumulação de proventos com remuneração

Todas as propostas de reforma analisadas proíbem a acumulação de
provento de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função
pública, o que foi mantido em meu Substitutivo. Ressalvamos, no entanto, todos
os cargos acumuláveis na forma da Constituição, e os cargos eletivos.
Essas medidas devem contribuir tamb~m para desestimular a
aposentadoria precoce, uma vez que coíbem uma prática que se estava
/erificando em níveis inaceitáveis: a de o servidor se aposentar com vistas a
mgressar novamente no serviço público e assim aumentar substancialmente a sua
renda mensaL
Incluímos, no entanto, um dispositivo transitório explicitando que essa
acumulação é permitida aos servidores inativos que, até a data de publicação da
Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público pelas formas
previstas na própria Constituiç~o. Apesar de haver entendünentos do Supremo
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Tribunal Federal de que essa acumulação já é inconstitucional atualmente,
consideramos pertinente assegurar esse direito a essas pessoas, dado que a
administração pública sancionou todas as decisões individuais que foram
tomadas contando com a sua legalidade.
Para qualificar esta suspensão da aplicaÇão da vedaÇão de acumulação de
proventos e remuneração, propomos um prazo de ·cinco anos para vigência desta
exceção a favor dos servidores inativos que-ingressaram novamente no serviço
público. Durante este período, a Administração disporá de tempo para absorver
o impacto da introdução deste parágrafo 7° ao art. 37, enquanto os servidores
afetados poderão se preparar para enfrentar esta nova situação. Como a vedação
se refere à acumulação de pagamentos por seus serviços e pela aposentadoria,
haverá sempre a possibilidade de permanecer no serviço público com a opção
por proventos ou remuneração.

Vedação de acumulação. de aposentadorias e limite máximo
para o seu valor
Com exceção apenas das aposentadorias decorrentes dos cargos
acumuláveis na forma-da Constituição, pretende-se vedar a concessão de mais
de uma aposentadoria como servidor público a uma mesma pessoa e estabelecer
um limite máximo para o total de proventos de aposentadoria que um indivíduo
pode receber dos cofres públicos. Dessa forma, elimina-se a distorção antes
mencionada de algunS. ~oucos servidores aposentados auferirem dos cofres
públicos um valor muito superior ao que se permite que receba na ativa.
Por outro lado, como- é· p-erfeitamente legal e aceitável a um servidor
público exercer simultaneamente uma atividade privada, que o sujeitará a
contribuir compulsoriamente para o regime geral de previdência social,
atualmente gerido pelo INSS, preservamos o seu direito de acumular, observado
o limite máximo para o seu valor conjunto, uma aposentadoria como servidor
público e outra por esse regime.
Entendemos, no entanto, que a ie1 poderá eXIgrr, para a obtençao de
aposentadoria pelos dois regimes, o cumprimento de um n1Jlnero maior de anos
de contribuição para o segundo regime pelo qual a pessoa queira se aposentar,
evitando assim que requisitos estabelecidos para atender a trabalhadores com
maior dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho sejam utilizados
para elevar a renda de quem já conta com uma proteção adequada. Vale
mencionar que esse é o obj(;+vo de dispositivo da Medida Provisória n. 0 1.523,
que vem sendo reeditada, e que determina qJe não será conc-edida aposentadoria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c _ -c_c--c____ _ _ __

JULHO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

por idade pelo regime geral de pr; .;~r,_ci& Jocial a quem já for aposentado por
outro regime. Para a aposentadoria por idade, exige-se um prazo menor de
carência exatamente para amparar aqueles que têm dificuldade em manter um
fluxo regular de contribuições. No entanto, tem-se observado que pessoas de
maior rúvel de renda e de informação, valem-se dessa aposentadoria para
acumular beneficias para os quais não contribuiram em montante e prazo
adequados.
Ainda para evitar a acumulação indevida de aposentadorias, o Substitutivo
propõe que só possa se filiar ao regime geral de previdência social, na qualidade
de segurado facultativo, pessoa que não seja participante de outro regime
próprio de previdência. Com isso, procura-se preservar o INSS como sistema
universal, de livre acesso aos que não possuem outro regime de previdência.
Mas veda-se o acesso aos que pretendem tão-somente obter uma fonte de renda
extra cóm uma segunda aposentadoria.

Pensão proporcional
O Substitutivo incorporou a tendência mundial de estabelecimento de
critério de proporcionalidade para fixação do valor da pensão, ao invés da regra
constitucional atual que determina, para os servidores públicos, que a pensão por
morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do falecido, até
o limite estabelecido em lei. Pretendemos, com essa alteração, definir o marco
juridico para uma melhor administração desse beneficio previdenciário, que
poderá passar a corresponder a um percentual variável do valor da remuneração
ou provento do falecido.
Para os trabalhadores do setor privado, não se faz necessário mudar esse
aspecto referente à pensão por morte, -dado que a Constituição não impede que
se adote a proporcionalidade no cálculo de seu valor.
Financiamento da seguridade social
Já abordamos uma importante alteração nas regras de financiamento da
seguridade social: a vinculação de algumas contribuições sociais ao pagamento
de beneficias do regime geral de previdência social. Há, entretanto, outros
aspectos que devem ser explicitados.
A nova redação do artigo que trata das _contribuições sociais _para a
seguridade social segue o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que
aperfeiçoa o texto constitucional em vários aspectos.
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De wn lado, ao se definir os contribuintes, explicita-se a abrangência do
atual conceito de empregador e inclui-se a referência a todos os segurados da
Previdência Social e não apenas os trabalhadores.
Quanto às bases sobre as quais--devem incidir as contribuições dos
empregadores, são listados todos os pagamentos relacionados a trabalhos que
lhe são prestados, a sua receita ou o faturamento e o seu lucro. Inclui-se, no
entanto, wn dispositivo que permite a diferenciação de alíquotas ou bases de
cálculo, em razão da natureza da atividade econômica ou da utilização intensiva
de mão-de-obra.
Com isso, tende-se a propiciar maior eficiência e
progressividade na arrecadação de contribuições sociais.
Retirou-se, ademais, a menção aos garimpeiros, como wn dos grupos que
podem contribuir para a seguridade social com uma alíquota incidente sobre o
resultado da comercialização da produção.
Esse dispositivo tomou-se
inaplicável, por entrar em conflito com o art. 153, § 5°, da Constituição que
determina que o ouro, ·como ativo financeiro, sujeita-se exclusivamente à
incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas
a títulos ou valores mobiliários.
Acatando a linha de decisão aprovada na Câmara dos Deputados, o
Substitutivo elimina a previsão de compensação financeira entre os regimes
previdenciários e prevê que lei complementar estabelecerá os critérios para a
contagem recíproca de tempo de contribuição.
Por fim, uma questão acessória ao financiamento dá previdência social,
que consta das propostas do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados e que
mantivemos, consiste na exigência constitucional de contrapartida aos recursos
do Sistema Único de Saúde por parte dos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Duas iniciativas foram iritroduzidas neste Substitutivo: trata-se da criação
de mecanismo para fortalecimento financeiro do INSS e dos cofres públicos para
fazer face ao pag-amentcfdas aposentadorias e pensões concedidas e a conceder,
tal como consta dos art. 249 e 250.
No art. 249, abre-se a possibilidade para a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estabelecerem wn fundo alimentado por ativos, bens e
direitos do ente público e pela contribuição previdenciária dos servidores, em
reforço à capacidade dos respectivos tesouros para fazer o pagamento de· seus
respectivos encargos previdenciários. Em ess~ncia, consiste numa melhoria da
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gestão pública, pms se tornará mais transparente o vulto dos passivos
previdenciários das instânçias federal, estadual e municipal. De grande vulto e
exigentes de uma boa administração, os passivos previdenciários não têm tido
visibilidade perante à opinião pública no mesmo grau de intensidade da dívida
mobiliária. Ao contrário do passivo previdenciário, a dívida mobiliária é
acompanhada atentamente pela Imprensa e há normas e procedimentos para sua
administração, contando com participação do Banco Central e do Senado
Federal. A criação deste tipo de fundo permitirá dar maior transparência a esta
questão, criando condições para um debate mais amadurecido acerca de formas
alternativas para atender·à segurança dos servidores quanto à previdência social.
No art. 250, busca-se criar mecanismo de participação do INSS na
repartição das receitas derivadas da privatização das estatais, para cuja
implantação, em muitos casos, foram utilizadas. reservas técnic~ da previdência
sooial. Com a melhoria da gestão dos passivos do Tesouro Nacional, será
·possível transferir ao INSS alguns direitos e :úivos da União, visando à criação
de reservas técnicas, o que terá um impacto direto no eqHilíbrio financeiro e
atuarial da previdência social.
As duas iniciativas dependem de lei a tramitar no legislativo, o que dará
oportunidade para o aperfeiçoamento de seu alcance e peiTilltirá o
estabelecimento de uma adequada administração.
Acidentes do trabalho

Algumas propostas de reforma retiraram a menção explícita de que a
previdência social deve atender aos eventos de morte, invalidez e doença
decorrentes de acidente do trabalho. Consideramos, no entanto, importante
manter essa determinação, de modo a garantir. que a participação da iniciativa
privada na cobertura desses riscos seja sempre complementar à da previdência
social, mas mmca sua substituta. A experiência brasileira anterior mostra que o
segurado pode ser o grande prejudicado se houver uma privatização total do
·
seguro de acidentes do trabalho.
Com base nas conclusões e recomendações do Seminário Internacional
"Os Riscos do Trabalho na Íbero-América", realizado em Salvador, Bahia, em
19.04.96, estamos propondo uma participavão cOmplementar do setor privado na
cobertura do risco de acidente do trabalho. Neste sentido, foi introduzido um
novo parágrafo ao art. 201, com a seguinte redação: "A cobertura do risco de
acidente do trabalho poderá ser complementada por seguro privado, na forma
que a lei estabelecer."
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A quebra do vigente monopólio do poder público, com abertura ao setor
privado, poderá trazer os seguintes benefícios: a) ênfase na prevenção, pois há a
intemalização do custo do acidente na empresa, o que fornece incentivos
econômicos para o gasto em prevenção; b) liberdade de escolha e competição
entre os agentes; e c) aumento da poupança interna e âesenvolvimento do
mercado de capitais. No entanto, há alguns aspectos negativos, que exigem uma
cautela a favor de um regime misto, combinando as vantagens dos dois tipos de
seguros. Cabe indicar os seguintes pontos negativos do seguro privado: a)
baixo nível de cobertura, aumentando as dificuldades das empresas localizadas
no Interior ou em pequenas cidades; b) seleção adversa, concentrando a
atuação em setores de baixo risco; c) fortalecimento da oligopolização do
mercado de seguros; e d) invibialização econômica das empresas de alto nível
de risco de acidente de trabalho.

No lado do seguro público, há diversas vantagens, como a cobertura
universal e completa, a socialização dos custos, a arrecadação unificada, a baixo
nível de custo administrativo, e a primazia, do foco aos objetivos sociais. No
entanto, há aspectos negativos graves, que podem ser minorados com uma
complementação equilibrada com a iniciativa privada: ênfase na indenização e
não à prevenção, ineficiência operacional, e conflitos institucionais entre os
responsáveis pela cadeia de prevenção, indenização, reabilitação, assistência
médica e reintegração do trabalhador.

Pelas razões acima indicadas, proponho que uma lei venha a estabelecer
as regras de parceria entre o INSS e a iniciativa privada, de modo que o País
possa deixar de liderar o ranking internacional da prevalência de acidentes de
trabalho.

Separação das atividades de assistência social
O Substitutivo estabelece que o salário-família e o auxilio-reclusão são
devidos apenas aos dependentes dos segurados de baixa renda. Com isso, será
possível pagar a um número menor de pessoas, mas pagar, -mais e melhor, a
quem é carente e de fato necessita dessa assistência. Por outro lado, o
Substitutivo acompanha a proposta da Câmara dos Deputados, ao manter o piso
dos benefícios da assistência social em um salário mínimo, como expresso no
art. 203, inciso V, do texto constitucionaL
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Previd,,ncia prvada

Um aspecto particularmente importante de meu Substitutivo e que eu
gostaria de expor agora com mais detalhes relaciona-se ao tratamento dado à
questão da previdência privada.
No texto constitucional vigente, há pouquíssimas referências à previdência
complementar. No entanto, à medida que cresce a proporção da população
inativa, maior relevância terão as formas de financiamento de seu sustento que
não sejam as baseadas na repartição simples de receitas. Estas últimas serão
sempre dependentes da solidariedade das gerações futuras, enquanto os fundos
de pensão podem oferecer uma base de sustentação mais sólida, menos
dependente da conjuntura futura.
No Brasil, infelizmente, têm sido detectados muitos problemas com o
setor nos últimos anos. Em 1992, houve uma CPI no Senado Federal que
investigou os. FUIJ.dos de Pen:;ão. Em 1995, foi a vez de a Câmara dos
Deputados instalar sua CPI. Os Deputados que subscreveram o requerimento
apontaram as constantes denúncias de irregularidades em relação à
administração das entidades abertas e fechadas de previdência privada como o
fator de maior relevância para a constituição da CPI.
Na preparação do meu Substitutivo, o relatório dessa CPI mais recente,
publicado no Suplemento do Diário da Câmara dos Deputados, n. 0 234, de 17 de
dezembro de 1996, foi intensamente utilizado.
Ao lado de graves denúncias, dois aspectos mereceram uma atenção
especial da CPI: de um lado, a fragilidade do marco legal do setor de
previdência privada e, de outro lado, a precária fiscalização das atividades das
entidades de previdência privada, apesar de haver pelo menos uma dúzia de
órgãos e instituições partilhando essa responsabilidade.

No que se refere à Lei n. o 6.435, de 1977, que é a principal lei ordenadora
do setor, é inusitado o seguinte comentário citado no relatório da CPI: "(...)sua
elaboração deu-se não pelo fato de haver preocupação do poder público com os
crimes praticados contra a economia popular, mas sim por iniciativa de um
grupo de montepios interessados em eliminar concorrentes" (p. 21). A CP!,
ressalte-se, deu uma significativa contribuição ao aperfeiçoamento da legislação,
ao apresentar uma minuta de projeto de lei complementar dispondo sobre
previdência privada.
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De fato, a previdência privada merece especial atenção, não só pelo fato
de todos os grandes escândalos financeiros contarem com a participação dos
fundos dê pensão, mas também e principalmente porque milhares de
participantes dependem diretamente do bom desempenho dessas entidades para
verem garantida a complementação de sua aposentadoria para a qual contribuem
regularmente.
A urgência para que se defina um novo ordenamento jurfdico para a
previdência privada decorre, ainda, entre outros, do grave desequilibrio
financeiro dos fundos de pensão patrocina<ios!Jor- estatais federais. A sua
insuficiência de cobertura al.l.IIlentou em 6,9% ae-1994 para 1995, enquanto os
ativos diminuinun em 1,82%. As informações, quanto a 1996, apontam para a
mesma tendência -de fragilidade dos fundos de pensão. Os montantes da
insuficiência são elevados: R$ 20,9 bilhões em 1994 e R$ 22,4 bilhões em 1995.
Uma enérgica ação se faz, pois, necessária, sob pena dessa conta ter seu
equacionamento às custas do cidadão, quer como usuário dos serviços públicos
prestados por essas entidades estatais.,_ quer como c<:>ntribuinte dos cofres
públicos.
É, pois, de extrema importância que se defina um novo marco jurídico
para o setor, principalmente quanto à regulação e fiscalização da previdência
privada, e que se dê um tratamento específico às entidades patrocilladas por
empresas estatais.
Com esse objetivo, meu Substitutivo prevê uma lei
complementar geral para o setor e uma específica destinada a regular a relação
entre o Estado e as entidades fechadas de previdência privada por ele
patrocinadas. Espera-se que a lei complementar geral para o setor seja o
substituto moderno e inovador para a ultrapassada Lei 6.435, estabelecendo um
novo contexto institucional, com ênfase para a criação de um novo marco
regulatório, de proteção aos direitos do cidadão. Espera-se ainda a criação de
novas e vigorosas formas de poupança, para a geração de uma oferta de recursos
O resultado final será o
estáveis para investimento de longo prazo.
estabelecimento de bases mais sustentáveis para o desenvolvimento da economia
e para a geração de emprego.
Algumas determinações são estabelecidas na própria Constituição: o seu
caráter facultativo, a exigência de capitalização das contribuições, o acesso dos
participantes às informações relativas à gestão dos respectivos planos de
beneficios e a vedação de aporte de recursos públicos a qualquer entidade de
previdência privada, e não somente àquelas com fins lucrativos.
Fica definido, ademais, que as contribUições do empregador não integram
a remuneração dos participantes, nem tampouco, juntamente com os beneficies e
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as con.dições contratuais estabelecidas entre os participantes e essas entidades,
integram o contrato de trabalho dos participantes.
Para os fundos de pensão ligados à esfera pública, determina-se a
participação paritária do patrocinador e dos participantes no seu custeio, o ajuste
atuariaf dos planos de beneficias e seiViços aos seus ativos e a inser~ -~os
participantes nos colegiados e instâncias de decisão.
Como a crise do setor é profunda, o Substitutivo propõe três prazos para o
encaminhamento das soluções:
- cento e oitenta dias para que as leis complementares sejam
enviadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional;
- um ano para que as entidades fechadas de previdência privada
patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades
de economia mista, revisem seus planos de beneficias e seiViços, de modo a
ajustá-los atuarialmente a seus ativos; e
- o início da exigência de contribuição paritária a partir da vigência
da nova lei que normatizará as relações entre a estatal e seu respectivo fundo e
que estabelecerá um nõvo contexto para o funcionamento dos fundos de pensão.
Esta nova lei deverá estabelecer as condições de implementação da
paridade de contribuição da patrocinadora e dos participantes. Terá de definir
· novos conceitos para segregar, do aporte de recursos da patrocinadora, a parcela
de recursos que correspondem ao reembolso das despesas do fundo, com os
beneficias concedidos pela patrocinadora, no período anterior à criação deste.
Isto deve-se à agrupação equivocada de transferências de recursos sob a
denominação "contribuição da patrocinadora", o que, em alguns casos, prejudica
a análise das finanças dos fundos de pensão.
Outra contribuição da lei será a profissionalização da direção dos fundos
de pensão e a valorização do participante na gestão dos mesmos. Neste novo
contexto, a paridade deverá se refletir em maior comprometimento do
participante com o vigor financeiro das entidade de previdência.
Em síntese, o Substitutivo espera criar o marco constitucional para o
desenvolvimento da previdência privada, que além de ser uma importante fonte
de recursos estáveis para investimento, é também a mais sólida fonte de renda
para as pessoas inativas.
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Abertura à implantação de previdência complementar para o
servidor público
A estabilização da economia está· penn.ttin:do melhor compreensão da
crescente pressão dos encargos previdenciários sobre as escassas receitas
públicas. O que era antes encoberto pela névoa da inflação, agora torna-se
evidente. De modo generalizado, está sendo bem compreendida a situação fiscal
da União, Estados e Municípios, principalmente quanto à exaustão de sua
capacidade de investimento.
Entre os diversos fatores relevantes, tem destaque o custo da folha de
pagamento do pessoal inativo. Diversos governos estaduais e municipais já
perceberam as vantagens da implantação de um regime de capitalização de
contribuições para assegurar a aposentadoria de seus servidores. Mediante uma
combinação de regimes, o adequado atendimento aos encargos previdenciários
teria maior vigor financeiro e seria menos vulnerável às conjunturas fiscais no
futuro.
Esta reforma da previdência social criaria a possibilidade, mediante a
previsão de uma lei complementar que estabelecesse as normas gerais, que a
União, os Estados e os Municípios venham a criàr mecarusmos de previdência
complementar para seus servidores.
Cabe esclarecer que este mecanismo seria uma opção para os atuais
servidores, e se trata de uma abertura às inovações para fazer frente ao passivo
previdenciário futuro, em nada diminuindo os direitos e prerrogativas do atual
servidor público. Consiste em deixar aberta uma linha moderna e segura para
aténder ao justo e universal direito à aposentadoria por parte do servidor
público. Em síntese, criar a possibilidade de acesso do servidor público à mais
garantida forma de previdência, baseada na capitalização de contribuições,
atualrnente restrita ao acesso dos empregados das empresas estatais.
Por último, é necessário esclarecer que este novo mecanismo de
previdência complementar será beneficiado com a modernização prevista para a
previdência privada, tal como proposto no art. 202.

Outras medidas
Em meu Substitutivo, foram adotadas algumas medidas não tratadas
anteriormente, as quais quero destacar agora.
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A primeira se refere à inclusão de dispositivo que garanta o recolhimento
à previdência social das contribuições sociais decorrentes das sentenças
proferidas pela Justiça do Trabalho. Para tanto, a Justiça do Trabalho deve
passar a ter a competência para executar, de oficio, essas contribuições e seus
acréscimos legais. Ressalte-se que esse é um procedimento já adotado para os
recolhimentos devidos ao FGTS. Trata-se, portanto, de um reforço às receitas
do INSS e um combate a essa forma de evasão fiscal.
O Substitutivo resgatou a iniciativa do Poâer Executivo de retirar do teXto
constitucional a proibição de incidência -do imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentados e pensionista~<:om maís de 65 anos. Corre essa
iniciativa se pretende que esses segurados, como todo e qualquer cidadão,
também se sujeitem à incidência do imposto de renda, desde que seus
re.1.dimentos sejam superiores aos limites de isenção. Como o imposto de renda
não incidiu sobre sua contribuição, no passado, cabe agora incidir sobre seus
beneficies. Trata-se de uma questão de isonomia.
Essa medida não tem nenhum impacto sobre os segurados e pensionistas
do INSS que não tenham outra fonte de renda, dado que estão todos isentos do
imposto de renda, pois seus rendimentos anuais são inferiores ao limite de
isenção, que este ano foi de R$ 10.800,00.
Na verdade, a iniciativa do Poder Executivo incide sobre os elevados
proventos de inatividade, os quais, quase sempre, são oriundos de regimes
especiais ou situações fora do alcance do cidadão comum. No meu Substitutivo,
por entender que não cabe manter privilégios para os já privilegiados, retomo a
iniciativa do Poder Executivo.
Por fim, o meu Substitutivo não acolhe três iniciativas da Câmara dos
Deputados que não constavam da proposta inicial do Poder Executivo.
Uma iniciativa se refere à fixação do limite máximo do salário-debeneficio do regime geral de previdência social, expressa no art. 8° da PEC n.0
33/96. Em primeiro lugar, esse tipo de dispositivo não configura matéria
constitucional, devendo continuar a ser disciplinado, exclusivamente, por meio
de lei. Em segundo lugar, da maneira como está redigido, pode significar um
engessamento que se traduza, ao longo do tempo, em valor real inferior ao teto
agora fixado.
Outra iniciativa se refere à gestão quadripartite da previdência social (art.
7° da PEC n. 0 33/96). O art 10 e o art. 194, inciso IV, da Constituição Federal
já fornecem o suporte necessário para a normatização da matéria por meio de lei.
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A terceira iniciativa detennina que será considerado tra,balhador rural em
regime de economia familiar, o produtor que possua até dois empregados, ainda
que em caráter permanente. Essa expansão do conceito de regime de economia
familiar não é oportuna, pois as condições especiais concedidas a esses
trabalhadores exigem uma austera administração, pois do contrário será dificil
preservá-Ias, caso sejam disseminadas. Coerente com esse entendimento, o
Substitutivo introduz uma restrição ao acesso a essas contlições especiais, ao
qualificá-lo como re!rime exclusivo de economia familiar, no art. 201, § 7°,
inciso II.

Comentários adicionais sobre tópicos relevantes
As observações acima explicitam todo o conteúdo de meu Substitutivo.
Há, no entanto, dois pontos já abordados sobre os quais gostaria de dar maiores
detalhes: a questão do reajuste de aposentadorias e pensões do servidor público
civil e o tratamento dispensado aos detentores de mandato eletivo.

Reforma administrativa e reajuste de aposentadorias e pensões
dos servidores públicos civis
Antes de entrar no mérito do tema, cabe apresentar alguns antecedentes.
Na Constituição de 1967, a regra de reajuste consistia no seguinte ditame:

"Art. I 02, § fD - Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por
motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os
vencimentos dos funcionários em atividade." Tal regra foi operada de modo
que resultou em uma crescente disparidade entre a renda dos ativos e a dos
inativos. Basicamente, para os ativos, embora os reajustes fossem inferiores à
inflação, acrescentavam-se, muitas vezes, vantagens adicionais mediante
transformações e reclassificações de cargo, que não eram repassadas para os
inativos por não serem reajustes.
·
Quando chegou o momento de elaboração da nova Carta Magna, houve
uma pressão muito forte dos servidores sobre os constituintes para criar uma
situação de plena paridade entre o ativo e o inativo. Dessa pressão surgiu o
seguinte ditame: "Art. 40, § 4°- Os proventos da aposentadoria serão revistos

na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
inativos quaisquer beneficias ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou

,_

reclass!fT.cação do cargo ou (unçi;io em que se deu a aposentadoria, na forma
da Lei. " Essa decisão da Assembléia Constituinte foi adotada em votação onde
se obteve o único momento de plena unanimidade, com nenhum voto nulo ou
contrário.
O resultado, entretanto, tem sido o engessamento da administração dos
recursos humanos do setor público. Qualquer aumento real de remuneração ao
servidor ativo tem, necessariamente, de ser repassado aos servidores inativos.
Tornando Minas Gerais como urna amostra significativa do Brasil.
observa-se que, segundo dados da Secretaria Estadual de Recursos Humanos,
entre março de 1991 e dezembro de 1996, houve um aumento de 49% no
número de inativos. Atualmente, os inativos consomem 37% da folha de pessoal
e a previsão é de que no ano 2000 o gasto com inativos chegue aos 50%. Nesse
Estado, as distorções no sistema previdenciário ·do serviço público são graves:
existem 19 Técnicos Fazendários e 2,3 Procuradores aposentados para cada
servidor dessas carreiras em atividade. Da mesma forma. para cada Defensor
Público, Fiscal de Tributos e Professor em atividade, há. respectivamente, 1.6,
1,6 e 1,3 aposentados.
Além disso, a média dos beneficias pagos aos inativos da Assembléia
Legislativa e do Ministério Público é mais do que o dobro da média dos salários
pagos aos servidores em atividade. No caso dos Tribunais, as aposentadorias
são, em média. 175% mais altas do que os salários dos ativos.
Nesse contexto, a paridade entre ativos e inativos impede reformar o perfil
profissional de alguma carreira e procurar atrair para o serviço público, mediante
aumento da remuneração real, pessoas com outro nível de formação ou maior
experiência profissional.
Para tomar mais eficiente a administração pública. o Poder Executivo
preparou e encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de reforma
administrativa.
No substitutivo do relator, há a ··ruptura entre a-remuneração do servidor
ativo e os proventos da aposentadoria e as pensões. Estão em votação três
normas básicas:
a) o artigo 39, que trata da política rernuneratória e dos planos de
carreira. veda qualquer incorporação aos vencimentos dos servidores públicos,
ativos e inativos, bem corno às pensões, ressalvado o adicional por tempo de
serviço;
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b) fixa em apenas quatro as gratificações passíveis de serem
instituídas: adicional por tempo de serviço, adicional por produtividade,
adicional por atividades penosas, insalubres ou perigosas, e gratificação pelo
exercício de função de confiança ou cargo em comissão, mas estabelece (§ 5°)
que essas três últimas formas de remuneração adicional deixarão de ser
percebidas quando cessarem as condições que lhes deram causa, e determina
que não incide sobre as mesmas a contribuição previdenciária destinada a
aposentadoria ou pensão; e
c) há uma norma de transição (art. 33) dispõndo acerca das
vantagens incompatíveis com o referido no item acima, preservando as parcelas
de gratificação pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão
in~orporadas até a publicação daquela emenda. Em síntese, se forem aprovadas essas normas, não mais existirá identidade
entre remuneração e provento e não IDais _s!!_I"á possível administrar o risco de
degradação da capacidade aquisitiva dos proventos de inatividade mediante a
simples paridade entre ativos e inativos.
Desde fevereiro, este Relator vêm propondo o estabelecimento de regras
claras, como a estabelecida para os segurados do INSS: ''"An. 201, § 4° É
assegurado o reajustamento dos beneficias para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real,_ conforme critérios defmidos em lei." Se essa regra
vale para os 16 milhões de segurados do INSS, porque não poderia valer para os
quase três milhões de servidores inativos ou pensionistas? Outro argumento
quanto às regras simples e claras se refere ao fortalecimento do Poder Judiciário.
Considero que não será póssível repetir a degradação verificada nos anos
sessenta, setenta e início dos oitenta, no atual contexto onde a Justiça já
concedeu os 147% de reajuste do salário mínimo aos aposentados do INSS, em
1991, e os 28,8% aos servidores civis.
Essas regras de reajustamento propostas não foram bem recebidas, com
basé na experiência passada. Das milhares de mensagens chegadas ao Senado
·Federal, Via Internet ou pelo telefone de livre acesso (0800-61.22.11), mais de
90% se referiam à ameaça de degradação dos proventos contida em qualquer
outra sistemática de reajustamento que não a paridade.
Há mais de um mês, está sendo objeto de discussão a seguinte proposta
de sistemática de reajustamento: "§5° Observado o disposto noaft. 37, XI, os
proventos de aposentadoria e as pensões serão reajustados, obedecidos
critérios que preservem, em caráter permanente, seu valor real, na mesma data
em que se modificar a remuneração dos correspondentes servidores em
atividade, não podendo exceder o valor real da remuneração que o servidor
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percebia, nos termos do parágrafo anterior." Em todas as oportunidades de
troca de opinião, percebi de ma.tleira concreta a reação à essa proposta.
Considero, como um encaminhamento adequado para essa questão, deixar
o assunto ser equacionado em lei, tal como está atualmente previsto na
Constituição (art. 40, § 4°). Até que seja sancionada esSa lei, valeriam _as
sistemáticas de reajustamento em uso. Nesse- tempo de tranSição, haveria a
oportunidade para compaubilizar as repercussões dos dois processos de
aperfeiçoamento da gestão pública: reforma administrativa e reforma da
previdência.
A principal vantagem seria que haveria oportunidade para _ampla
discussão acerca de alternativas-de índices de preço, peii.odicldade dos reajustes,
transparência dos cálculos de perda da capacidade aquisitiva da moeda,
instâncias de participação dos inativos e outros temas próprios a um ambiente
democrático.
A principal desvantagem é o adiamento da implantação de algumas
mudanças na administração pública. Para o Brasil avançar na Reforma do
Estado, será imprescindível contar com uma administração pública eficiente,
para o que se requer dispor de mecanismos flexíveis de gestão dos recursos
humanos do serviço público.
Cabe recordar a vedação pelo art. 246 ao uso de medidas provisórias para
a regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por
emenda promulgada a partir de '1995. Neste caso, necessáriamente, haverá a
oportunidade para um amplo debate quanto ao encaminhamento de solução ao
seguinte desafio: de um lado, preservar a dignidade e a capacidade econômica, o
bem-estar e a tranqüilidade dos servidores inativos, e, de outro lado, permitir a
gestão dos recursos humanos responsáveis, pela prestação de serviços à
sociedade, de modo a assegurar uma contribuição eficiente e eficaz do Estado ao
desenvolvimento do País e à melhoria das condições de vida de todos os
brasileiros. A legitimidade das entidades públicas, e como tal de seus
servidores, é medida por sua contribuição ao equacionamento de solução aos
problemas de toda a sociedade brasileira. Deste modo, os pr_c>b_l~mas internos de
à gestão, por mais decisivos que sejam, como é o caso da gestão de seus
recursos humanos, devem se subordinar à demanda social por sua ª-tuação, única
justificativa para sua existência.
Com esses antecedentes, estou propondo a seguinte norma a ser incluída
no texto constitucional: «§ 5° Observado o disposto no art. 37, XI, os

proventos de aposentadoria e as pensões serão reajustados sempre que se
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modificar a remuneração dos servidores em atividade, obedecidos critérios
estabelecidos em lei, que preservem, em caráter permanente, seu valor real,
não podendo o valor atualizado exceder o valor real da remuneração que o
servidor percebia, nos termos do parágrafo anterior."
Para evitar hiato legal, estou propondo a seguinte norma de transição:

"Art. 5° Fica assegurado o reajustamento dos proventos de aposentadoria e
das pensões dos servidores públicos, nas condições previstas na legislação
vigente à data da publicação desta Emenda, até a entrada em vigor da lei a que
se refere o art. 40, §5°."
Cabe esclarecer que a separação do processo de atualização dos
proventos de aposentadoria e das pensões do processo de correção do valor real
da remuneração dos servidores ativos terá um impacto saudável no processo de
melhoria da gestão dos sistemas previdenciários do País. A sistemática vigente,
de plena paridade, consiste em grave distorção. Se, a cada vez que os servidores
ativos tiverem um aumento real, esse aumento for repassado para os .inativos,
haverá uma elevação nos beneficies que Dão tem correspondência nas
contnbuições realizadas durante a vida ativa. Além de tomar impossível o
equihbno atuarial, consiste também em uma transferência real de renda dos
servidores ativos para os inativos, ou dos contribuintes para um servidor que não
fez e não está fazendo jus a esse acréscimo de renda real.
Na medida em que a evolução da tecnologia e a modernização .dos
processos de organização social exigem a atualização das formas de atuação do
Estado, cada vez mais será necessário contar com flexibilidade para redefinir
perfis profissionais, alterar planos de. ·targos e salários e redefinir a sistemática
de prestação dos serviços públicos. Não há justificativa para incorporar a esses
custos de reestruturação do Estado, a elevação real dos proventos de
aposentadoria dos servidores inativos, os quais não participarão dessas
transformações e não adicionarão nenhuma contnbuição à prestada
anteriormente durante a sua vida profissional.

Detentores de mandato eletivo
No Substitutivo incluímos um artigo (art. 248, na Constituição), onde há a
previsão de uma lei complementar para dispor sobre as normas gerais para a
concessão e manutenção de aposentadoria e pensão decorrentes do exercício de
mandato eletivo, observado o disposto no art. 40.
Na Constituição Federal, há uma lacuna quanto ao regime de
aposentadoria para os que exercem mandato eletivo, tanto no Poder Executivo
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(Presidente, Governador e Prefeito), como no Poder Legislativo (Senador,
Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador).
No passado, quando a maioria dos membros desses poderes era
constituída de servidores públicos, essa lacuna tinha menor relevância, pois eles
mantinham todos os direitos de servidor durante o exercício de seus mandatos.
Atualmente, a maioria dos detentores de mandato eletivo tem origem na
iniciativa privada, nas profissões liberais e na militância política iniciada desde
Jovem.
No Relatório do Deputado Michel Temer, há a seguinte referência a esse
tema: "Os institutos de previdência relativos ao exercício de mandato eletivo
terão solução legal, não constituindo norma de natureza constitucional. Não é
vedada, portanto, a· instituição ou manutenção, pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, de regime previdenciário com tal finalidade."
ém meu Substitutivo, proponho uma lei complementar para dispor sobre
as normas gerais, o que significa criar. as bases para o tratamento da questão nos
diversos níveis de governo. Na tramitação dessas normas gerais, o tema seria
aberto à discussão, de modo ordenado e transparente. Uma vez estabelecidas as
normas· gerais, a instituição e a manutenção de regimes de aposentadoria e
pensão para os detentores de mandato eletivo teriam de cumprir requisitos
básicos, o que atenderia ao interesse público e certamente evitaria a criação de
situações de privilégios.
A proposta de uma lei complementar acerca das normas gerais visa, ainda,
evitar a consolidação automática dos atuais institutos de aposentadoria e pensão,
que deverão ser revistos e adaptados às novas normas.

11.7 -

O IMPACTO
PÚBLICAS

DAS

MUDANÇAS

NAS

FINANÇAS

Ao longo deste Parecer, procurei caracterizar a presente etapa de reforma
da previdência como sendo a erradicação de privilégios e a eliminação de
distorções. Coloquei ênfase na dimensão da ética, da eqüidade e da eficiência
No ent.anto, como algumas das mudanças têm forte impacto nas finanças
públicas, cabe comentá-las também nessa dimensão.
A combinação de tempo de contribuição com idade tem um impacto de
grande significação para o equih'brio financeiro do sistema previdenciário
nacional, ao vedar a aposentadoria em idade precoce, quando as pessoas ainda
têm vigor e podem dar uma grande :ontá~uição aos seus e à Pátria.

Para caracterizar esse impacto, o MPAS fez uma aplicação hipotética do
limite de 53 anos de idade para os homens e de 48 anos para as mulheres no
contingente de pessoas que obtiveram aposentadoria por tempo de serviço em
1996. Utilizaram-se alguns parâmetros e médias para alguns valores ou
indicadores, no exercício de estí:rnãtivaprelíminar do impacto dessa medida.
Caso o disposto em meu Substitutivo estivesse vigente no início de 1996,
cerca de 195 mil beneficias de aposentadoria por tempo de serviço não teriam
sido concedidos. Esse adiamento teria as seguintes conseqüências:
a) teria sido evitado o gasto anual de R$ 754,2 milhões com o
pagamento dos beneficias dessas pessoas;
b) como esse contingente de pessorur não-sena aposentado e, assim,
continuaria a contribuir para o lNSS, teria havido uma receita extra anual de R$
209,7 milhões. A soma de recursos, à disposição do lNSS no ano, seria, ao
todo, de R$ 963,9 milhões;
c) como a idade média de aposentadoria é de 49,4 anos, esse fluxo
de receita extra ainda persistiria por pelo menos 3,6 anos para os homens;
d) como, com a idade média de 49 anos, as pessoas ainda viveriam
22,6 anos, observa-se uma redução dos gastos da previdência, ao se forçar essas
pessoas a passarem a se aposentar aos 53 anos, quando deveriam ainda viver
19,8 anos. A redução do período de recebimento de beneficio de aposentadoria
seria, em média, de 2,8 anos; e
e) a longo prazo, num intervalo de cerca de 22 anos, a redução na
despesa, em função da diminuição do tempo de aposentadoria, geraria uma
economia estimada em R$ 5,6 bilhões para o regime geral de previdência social.
Em resumo, para cada ano de postergação da implantação das medidas
propostas em meu Substitutivo, há uma perda anual estimada em R$ 963,9
milhões e, no longo prazo, deixa de haver uma economia estimada em cerca de
R$ 5,6 bilhões.
Cabe insistir na inexistência de qualquer agressão aos- direitos dessas
pessoas, que estariam apenas continuando a trabalhar, em vez de estarem
recebendo uma renda extra às cnstas dos recursos públicos, que poderiam ser
destinados à saúde ou outro serviço de interesse público.

Como se tratam de pessoas de melhor nível de renda gue ~ !Ilé<!ía dQ~
segurados do INSS, estaria deixando de ruiver- w:D.a transferência de renda dos
mais pobres, que contribuem por mais tempo, para os mais ricos, que
permanecem aposentados por mais tempo.
Para o setor público também foram feitas algumas simulações do eventual
impacto, no ano de 1996, caso o meuSubstiiUtivo já. estivesse vigente.
Segundo o Ministério da Administração Federal e Reforma 99 -~tado
(MARE), o impacto das medidas propostas. seria menor, devido ao fato de a
idade média na concessão da aposentadoria por tempo de serviço ser mais
elevada no serviço público do que no INSS.
Conforme estimativas feitas a partir de dados fornecidos -pelo MARE, de
um universo de 25,6 mil servidores públicos ciVis do-Poder -Executivo
aposentados por tempo de serviço em 1996,-es1iliiã-seqiie 16~5 iilll deixariam àe
se aposentar, representando uma economia de R$ 82,5 milhões, equivalentes a
32% dos gastos com aposentadorias por tempo de serviço de servidores civis.
Considerando-se valores aproximados acerca dos servidores dos estados e
municípios, estima-se que a instituição do limite de 53 anos para os homens e 48
para as mulheres propiciaria a redução de R$ 513,4 milhões, o que significa uma
diminuição total de R$ 595,9 milhões no serviço público, federal, estadual e
municipal.
O impacto global, no INSS e no serviço público das três esferas de
governo, da instituição do limite de idade, conforme as regras de transição, é
uma redução estimada em cerca R$ 1,56 bilhão no gasto público anual com esse
tipo de beneficio.

11.8- COMENTÁRIOS FINAIS

As informações e explicações expostas neste Parecer deixam claro que a

adoção da proposta de reforma que estou apresentando sígnificarn:

-

a) melhoria do sistema previdenciário no Brasil, em termos de
maior eqüidade intrageracional e intergeracional, da sua sustentabilidade a curto
e longo prazos, de sua confiabilidade para os aposentados e pensionistas, da
redução de distorções e do aumento da eficiência na administração dos recursos;
e

526

ANAIS DO SE:•< ADO FEDERAL

a:oo__ .

b) contribuição positiva para o desempenho da economia, em
particular quanto ao aument() . da taxa de poupança interna, redução das
possibilidades de déficit orçamentário e liberação de recursos para outros
investimentos sociais.
Ao assumirmos a tarefu dessa relataria, estávamos perfeitamente
conscientes das dificuldades envolvidas. Teríamos que lidar com um universo
de direitos estabelecidos ao longo do tempo, alguns justos, outros cedidos pela
generosidade de nossos legisladores sempre tão benevolentes qliando se trata de
recursos públicos. Para composição deste quadro de tanta permissividade, muito
contribuiu a visão estreita de que sempre era possível ceder às pressões, pois um
ente abstrato conhecido por "estado" providenciaria a forma de pagar e
forneceria os recursos necessários.
Esta "cadeia da felicidade" construída a mvel federal, foi levada ao
paroxismo nos Estados, onde encontramos exemplos aberrantes que se
constituem em verdadeira apropriação indébita de recursos públicos. Desta
maneira sangramos a nossa sociedade, impondo-lhe custos abusivos
representados por aposentadorias precoces ec privilegiadas, enquanto faltam
recursos para o essenciaL
A condição natural do homem é entregue a urna atividade produtiva,
enquanto tem condições fisicas para isso. Pessoas em plena capacidade
laborativa vivendo em ociosli:la.de .,&o parasitas que exaurem a vitalidade do
País, criando uma Nação precocemente envelhecida. Sem esquecer que nesse
clima de concessões, os mais espertos sempre encontram maneiras de levar
vantagem, quer acumulando beneficies através de aposentadorias especiais, quer
criándo maneiras de se retirarem aos quarenta anos para a fruição de um ócio
pago por todos nós.
Ao procurannos construir urna legislação justa, que seja estável ao longo
do tempo, e que assegure tranquilidade ao cidadão de que após uma vida de
trabalho, terá cobertura de urna previdência confiável, estamos seguramente
ajudando na construção de um País capaz de responder ao desafio dos novos
tempos.

11.9- VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, concl~os que a Proposta de Emenda à Constituição
n.o 33, de 1996, é da maior relevância para o País, sendo o meu voto favorável a
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sua aprovação pelo Senado Federal na forma do Substitutivo agora submetido à
consideração da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Somos ainda favoráveis, na forma do ~Sub_stitutivo, à:PECI1. J4, dJ:: 1996
e às Emendas de n. 0 2, 4, 5, 6, 10, 17, 20 e 21 e contrário às demais, por serem
impróprias ou desnecessárias, face aos aprimoramentos que fizemos no texto da
PEC vinda da Câmara dos Deputados.
0

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.o 33
(SUBSTITUTIVO), DE 1996

Modifica o sistema de previdência
estabelece normas de
transição e dá outras providências.

~ocial,

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
§ 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto

constitucional:

Art. 1° Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados
passl.'m a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7° ......................................................................................... .

XII - salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
,

"Art. 37......................................................................................... .
. -.... -........ -.-.-.-- ... -.-... --.- ... -- .. -....... -.--.
.-- .................... -..... -............. ... --- ........
.

~

É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou do art. 42 com a
§ 7°

_ _1·
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remuneração de cargo, emprego ou função pública, inclusive os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da
Constituição, e os cargos eletivos. ''
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e_dgs:t-,.flJllÍQípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência,
de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ I o É assegurada aposentadoria no regime de previdência

de que trata este artigo:
I - por invalidez permanente, com proventos integrais quando
decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
III - voluntari<.<•;:tente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos d~ idade e trinta de contribuição,
se mulher, com proventos integrais;
b) sessenta e Cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos, se mulher, ct>m proventos proporcionais ao tempo de
contribuição;
§ 2° Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem
como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.
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§ 3° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão reduzir,. em até cinco anos, os requisitos de idade e de
tempo de contribuição, em relação ao disposto no § 1°, III, "a",
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício, em sala de aula, das funções de magistério no ensino
fundamental.
§ 4° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria.
§ 5° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de
aposentadoria e as pensões serão reajustados sempre que se
m9dificar a remuneração dos servidores em atividade, obedecidos
critérios estabelecidos em lei, que preservem, em caráter
permanente, seu valor real, não podendo o valor atualizado exceder
o valor real inicial da aposentadoria ou pensão, nos termos do
parágrafo anterior.
§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos
acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de
mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência
previsto neste artigo.

§ 7°
É vedada a adoção de reqws1tos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos
pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de
trabalho exercido exclusivamente sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade fisica, nos termos de lei
complementar.
§ go As aposentadorias e pensões serão custeadas com
recursos provenientes das contribuições dos servidores e
pensionistas e do respectivo ente estatal, na forma da lei.

§ 9° É assegurado o beneficio da pensão por morte, que
guardará proporcionalidade em relação à remuneração ou provento
do servidor falecido, na forma da lei, observado o disposto nos §§
4° e 5° deste artigo.
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§ 10.
O tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de
serviço correspondente para efeito de disponibiliâade.
§ 11.

A lei não p6derá estabelecer qualquer forma de
contagem fictícia de tempo de contribuição.
§ 12. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total
dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras
atividades sujeitas a 'contribuição para o regime geral de previdência
·
sociaL
§ 13. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência
dos servidores públicos observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão fixar limite máximo para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que
trata este artigo, o qual não poderá ser inferior ao limite
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, desde q~:~e instituam regime de
previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo.
§ 15. Obedecido o disposto no art. 202, lei complementar
disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de
previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares
de cargo efetivo.
§ 16. Somente mediante prévia e expressa opção, o disposto
nos§§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado
no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do
correspondente regime de previdência complementar."

"Art. 42 ................. ·····························-·········································· _

§ 9° Lei complementar específica disporá sobre o regime
previdenciário próprio para os servidores militares, que deverá
refletir suas peculiaridades profissionais.
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"Art. 73........................................................................................ .

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas garantias, prerrogativas, impe<limentos, vencimentos e
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicandose-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, no que couber, as normas
constantes do art. 40.

.................................................... ······-··· ..................... ·············.···· ........ .

,,

"Art. 93•........................................................................................

VI - a aposentadoria dos membros da magistratura e a
pensão de seus dependentes observarão, no que couber, o disposto
no art. 40.

"Art. 114....................................................................................... .

§ 3° Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de
oficio, as contribuições sociais, previstas no art. 195, I, ''a", e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir."

"Art. 167........... ,.....................-...................................................... .

X - a utilização dos recursos proveni~ntes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, I, "a", e ll, para a realização de
despesas distintas do pagamento de beneficios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 20 I.
"

"Art. 195. . ................................................................................... .
................. .........................................·.................................................
._

~J
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa fisica que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social;

§ 8° O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais
e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que
exerçam suas atividades em regime exclusivo de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social
mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resultado da
comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos
da lei.

§ 9° As contribuições somus previstas no inciso I deste
artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em
razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-deobra.

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos
para o sistema único de saúde e ações de assistência social da
União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos
Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida
de recursos."

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma
de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, e idade avançada;
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II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário;

IV - salário-família e auxilio-reclusão para os dependentes
dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao
cônjuge ou companheiro e dependentes.
É vedada a adoção de reqmsltos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários
do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade fisica, nos termos da lei.
§ 1o

§ 2°
Nenhum beneficio que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor
mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3° Todos os salários de contribuição considerados para o
cálculo de beneficio serão devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 4° É assegurado o reajustamento dos beneficias para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios definidos em lei.
§ 5o É vedada a filiação ao regime geral de previdência

social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante
de regime próprio de previdência.
§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas
terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada
ano.
§ 7° É assegurada aposentadoria no regime geral de
previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
condições:

I - sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta
anos de contribuição, se mulher; e
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II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o l.imjte para os
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas
atividades em regime exclusivo de economia familiar, neste
incluídos o produtor rural, ~ garimpeiro e o pescadormtesanal.
§ 8° A lei poderá reduzir, em até cinco anos, os requisitos de
idade e de tempo de contribuição, em relação ao disposto no inciso
I do parágrafo anterior, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício, em sala de aula, das
fimções de magistério no ensino fimdamental.
§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, segur~do critérios estabelecidos
em lei.

§ 1O. A cobertura do risco de acidente do trabalho poderá

ser complementada por seguro privado, na forma que a lei
estabelecer."

"Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
capitalização das contribuições, e regulado por lei complementar
específica, que poderá dispor sobre exceções ao disposto neste
artigo.
§ 1o A lei complementar de que trata o caput assegurará ao
participante de planos de benefícios de entidades de previdência
privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus
respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos
de beneficies das entidades de previdência privada não integram o
contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
bene:ffcios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.
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§ 3°
É vedado o aporte de recursos a entidade de
previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia nústa e outras entidades públicas, salvo na
qualidade de patrocinador, situação na qual, em nenhuma lúpótese,
sua contribuição poderá exceder a do segurado.

§ 4° A relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente,
enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência
privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência
privada, será disciplinada em lei complementar específica.

§ 5° A lei complementar de-que trata o parágrafo anterior

aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias
ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.
§ 6° A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo

estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e
disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias
de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e
deliberação.

Art. 2°
Ficam incluídos os seguintes artigos nas Disposições
Constitucionais Gerais:

"Art. 247. Os beneficias mantidos pelo regime geral de
previdência social, a qualquer título, airi.da que a conta do Tesouro
Nacional, obedecerão ao disposto no art. 37, XI, e no art. 201, §
40."

"Art. 248. Lei complementar disporá sobre as normas gerais
para a concessão e manutenção de aposentadoria e pensão
decorrentes do exercício de mandato eletivo, observado o disposto
no art. 40."
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"Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento das aposentadorias e pensões conctilírlas a seus
respectivos servidores e dependentes de servidóres, em adição aos
recursos de seus respectivos tesouros, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos
integrados pela contribuição do servidor e por bens, direitos e
ativos de qualquer natureza, mediante lei específica, que disporá
sobre a natureza e a administração desses fundos."
"Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento dos beneficias concedidos pelo regime geral de
previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a
União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos
de qualquer natureza, mediante lei específica, que disporá sobre
natureza e administração desse fundo."

Art. 3° Fica assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, nas
condições previstas na legislação vigente à data da publicação desta Emenda,
aos que, até essa data, tenham cumprido os requisitos para obtê-la.

Art. 4° O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para
efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, observado o
disposto no art. 40, § 11, será contado como tempo de contribuição.

Art. 5° Fica assegurado o reajustamento dos proventos de aposentadoria e
das pensões dos servidores públicos, nas condições previstas na legislação
vigente à data da publicação desta Emenda, até a entrada em vigor da lei a que
se refere o art. 40, §5°.

Art. 6° O disposto no art. 202, § 3°, quanto à exigência de paridade entre
a contribuição da patrocinadora e a. eentribuição do segurado, terá vigência no
prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes,
na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4° do mesmo
artigo.

Art. 7° As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por
entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista,
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deverão rever, no prazo de um ano, à contar~da publicação desta- Emenda, seus
planos de benefi(;ios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus a:tivos,
sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas
patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do
disposto neste artigo.
Art. go Os projetas das leis complementares previstas no art. 202 e no art.
42, § 9°, deverão ser apresentados no prazo máXimo de centoe oitenta dias após
a publicação desta Emenda ao Congresso Nacional.

Art. 9° Observado o disposto no art. 4° e ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas por esta Emenda, é assegurado o
direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais àquele que tenha
ingressado regularmente e1n_C<JI_gO_efetiv~ na Administração Pública, direta,
autárquica e fimdacional, até a data de publicação desta Emenda, desde que,
cumulativamente, o servidor:

I - tenha cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e
oito anos de idade, se mulher;
II - tenha cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria;

m - conte tempo de contribuição igual, ~o mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contnbuição equivalente a vinte
por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava para
atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.
§ 1o O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto
art. 4°, pode aposentar-se
nos incisos I e II do caput. e obseffildo o disposto
com proventos proporcionais-ao tempo âe serviço, obedecidas as seguintes
condições;_ ·i

no

I - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
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b) wn periodo adicional de contribuição equivalente a
quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;
II - o provento da aposentadoria proporcional será equivalente a
setenta por cento do integral, acrescido de cinco por cento por ano de
contribuição que supere a soma a que- se-refere- o inciso anterior; ate o limite de
cem por cento.
§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de
Tribunal de Contas o disposto neste artigo, no que couber.

§ 3° Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o
membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o
tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o
acréscimo de dezessete por cento.
§ 4° O professor, servidor da Umão, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da
publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de
magistério, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no capul desde
que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de
magistério em sala de aula, terá esse tempo exercido até a publicação desta
Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte
por cento, se mulher.
Art. lO. Observado o disposto no art. 4° e ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas por esta Emenda para o regime geral
de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que
tenha se filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação
desta Emenda, e que, cwnulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

I - conte com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta
e oito anos de idade, se mulher; e
II - conte tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) wn período adicional de contribuição equivalente a vinte
por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava para
atingir o limite de tempo constante da alíneª-311terior
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§ I" O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o dispostO
no inciso I do caput e observado o disposto no art. 4" desta Emenda, pode
aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição~ obedecidas as
seguintes condições:

I - conte tempo de contribuição igual~ no

mínimo~

à soma de:

a) trinta anos, se homem,. e vinte e cinco anos, se mulher,. e
b) um período adicional de contribuição equivalente a
quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltava
para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II • o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta
por cento do valor da aposentadoria a que se refere o caput acrescido de cinco
por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso
anterior~ até o limite de cem por cento.
§ 2" O professor que, até a data da publicaçãodesta J'men$, tenha
exercido atividade de magistério, pode aposentar~se na forma do disposto no
caput, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício
de ativi~ de magistério em sala de aula, sendo o tempo exercido até a
publicáção desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se
homem, e de viu te por cento, se mulher.

Art. II. O regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14,
15 e 16 do art. 40 somCDte poderão ser instituidas após a publicação da lei
complementar prevista no§ 14 do mesmo artigo.
Art. 12. A vedação prevista no art. 37, § 1", não se aplica, pelo prazo de
cinco anos contados a partir da publicação desta Emenda, aos membros de poder
e servidores inativos, civis e militares que, até a publicação desta Emenda.
tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de
provas ou de provas e títuJos, e pelas demais fonnas previstas na Constituição
Federal, iQclusive em cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração, sendo-lhes vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à
conta dos cofres públicos~ na forma do disposto no art. 40, § 6".
Art. 13. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as
contribuições de que trata o artigo 195~ são exigíveis as contribuições
estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos
regimes previdenciários.

Art 14. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art.
42, § 9", ficam assegurados aos servidores militares os beneficies
previdenciários estabelecidos em lei.
Art 15. Até que a lei discipline o acesso ao sa!ário-fantilia e auxilioreclusão para os dependentes dos servidores e segurados, esses beneficias seriio
concedidos apenas àqueles que tenbam renda bruta mensal igual ou inferior a
treuntos e sessenta reais.
Art 16. São suprimidos o inciso TI do § 2" do art. !53 e o § !O do art. 42.

Att.:"17. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Salada Comissão,

dejunhode 1997.

~

Senador BENI VERAS
Relator

!.?, .
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COMUNICAÇOES DA PRESIDENCIA
O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória no 1.473-33, adotada em 11 de j_ulho de 1997 e
publicada no dia 12 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação a
dispositivos da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 199_3_, _que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, e dá outras providê.ncias".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4 o
e 5° do art. 2° da Resolução no 1189-CN, fica assim constituída a
Com.jssão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Titulares

Suplentes

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

l.Joel de Hollanda
. _2.Yilson Kleinübing
PMDB
Jáder Barbalho
!.Gerson Camata
Nabo r Júnior
2.Carlos Bezerra
PSDB
Artur da Távola
l.Carlos Wilson
Bloco Oposição CPT/PDT/PSB/PPS)
José.Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha
PTB

Regina Assumpção

l.Emilia Fernandes

Deputados
Titulares

Suplentes

PFL
Célia Mendes
l.Jairo Azi
Osmir Lima
2.1berê Ferreira
Bloco (PMDB/PSD/PSL/PRONA)
Pedro Yves
l.Saraiva Felipe
Darcísio Perondi
2.Confúcio Moura

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

JULHO DE 1997

-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fátima Pelaes

José Machado
Alexandre Cardoso
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PSDB
l.Flávio A.rns
Bloco CPT/PDT/PC do B)
l.Aido Arantes
PSB
l.Pedro Valadares

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia
Dia

25-7-97 - designação da Comissão Mista
25-7-97 - instalação da Comissão Mista
17-7-97 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
26-7-97 - prazo fmal da Comissão Mista
10-8-97 -prazo no Congresso Nacional

At~

Até
Até

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória ll0 1.531-8, adotada em 22 de julho de 1997 e
publicada no dia 23 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos
arts. 24, 26, 57 e 120 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas para
licitação e contratos da Adniinistração Pública, e ao art. 15 da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão· da pFesta.ção de serviços públicos".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos § §
4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Titulares
Edison Lobão

Suplentes
!.Freitas Neto
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Romero Jucá

2.J oel de HoHanda
PMDB
Jáder Barbalho
!.Gerson Camata
2.Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
José Serra
l.Sérgio Machado
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha

!.Regina Assumpção

Valmir Campelo

Deputados
Titulares

Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia
l.Robério Araújo
Raul Belém
2.0svaldo Coelho
Bloco CPMDBIPSD/PSL/PRONA)
Luís Roberto Ponte
l.Ricardo Rique
João Almeida
- 2.Djalma de Almeida Cesar
PSDB
Salvador Zimbaldi
I .Itamar Serpa
Bloco (PT!PDT/PC do B)
José Machado
l.Aldo Arantes

PV
Fernando Gabeira

1.

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia
Dia
Até

25-7-97
25-7-97
28-7-97

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

----------
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Até
Até

6-8-97
21-8-97

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

_·--:=.

- prazo final da Comissão Mista
- prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória n° 1.553-17, adotada em 10 de· julho de 1997 e
publicada no dia 11 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a emissão de
Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a aumento de capital do
Banco do Brasil S.A., 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 constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Suplentes

Titulares

1.W aldeck Omelas
2.Joel de Hollanda
PMDB
!.Gerson Camata
Jáder Barbalho
2.Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
José Ignácio Ferreira
l.Lúdio Coelho
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha
PTB
1. Valrnir Campelo
Emilia Fernandes
RomeroJucá
Vilson Kleinübing

Deputados
Tituiares
Saulo Queiroz
LimaNetto

Suplentes
PFL
!.Carlos Magno
2.Sarney Filho
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Bloco (PMDB/PSD/PSLJPRONA)
!.Oscar Goldoni
Antônio do V alie
Aníbal Gomes
2.Roberto Paulino
PSDS
Luiz Carlos Hauly
l.Yeda Crusius
Bloco CPT/PDT/PC do B)

José Machado

l.Aldo Arantes
PTB

Philemon Rodrigues

l.Chico da Princesa

· De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia
Dia
Até

Até
Até

25-7-97 - designação da Comissão Mista
25-7-97 - instalação da Comissão Mista
16-7-97 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
25-7-97 - prazo fmal da Comissão Mista
9-8-97 -prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória no 1.563-7, adotada em 22 de-julho de 1997 e
puhlicada no dia 23 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a
incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, 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:
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Senadores
Suplentes

Titulares

1.Bemardo Cabral
2José Agripino

Carlos Patrocínio
Gilberto Miranda

PMDB

l.Gerson Camata
2.Carlos Bezerra
PSDB
Beni Veras
l.Coutinho Jorge
Bloco Oposição CPT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PPB

1.Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

Deputados
Suplentes

Titulares

PFL
Eliseu Resende
Iberê Ferreira

1.Betinho Rosado
2.Átila Lins
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
Edinho Bez
1.Paulo Rítzel
Hermes Parcianello
2.Neuto de Conto
PSDB
Elzira Ewerton
1.Hilário Coimbra
Bloco CPT/PDT/PC do B)
José Machado
l.Aldo Arantes
PPB
l.José Teles
Ushitaro Kamia
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
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Dia
Dia
Até

25-7-97
25-7-97
28-7-97

Até
Até

6-8-97
21-8-97

JULHO DE 1997

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer .sobre a
admissibilidade
- prazo fmal da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória n° 1.566-6, adotada em 22 de julho de 1997 e
publicada no dia 23 do mesmo mês e ano, que "excepciona o contrato
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de exigências fixadas em
lei, ou ato dela decorrente".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos § §
4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores
Titulares

Suplentes

Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira

l.Bemardo Cabral
2.Carlos Patrocínio
PMDB
l.Gerson Camata
Jader Barbalho
2.Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
Artur da Távola
L Coutinho Jorge
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha

PI'B
Vaimir Campelo

l.Regina Assup1pção
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Deputados
Titulares

Suplentes

PFL Rubem Medina
!.Carlos Alberto Campista
José Carlos Coutinho
2.Aldir Cabral
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPRONA)
!.Adelson Salvador
Moreira Franco
Noel de Oliveira
2.Hélio Rosas
PSDB
!.Alexandre Santos
Paulo Feijó
Bloco (PTIPDTIPC do B)
l.Aldo Arantes
José Machado
Paulo Heslander

l.Dw1io Pisaneschi

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia
Dia
Até

25-7-97
25-7-97
28-7-97

Até
Até

6-8-97
21-8-97

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo final da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória R 0 1.569-4, adotada em 22 de julho de 1997 e
publicada no dia 23 do mesmo mês e ano, que "estabelece multa em
operações de importação 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 constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

---------------------------------------------------------------------- ---------------- - - - - ----------------
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Senadores
Titulares

Suplentes

PFL ,
l.Francelino Pereira
Hugo Napoleão
2.Gilberto Miranda
Edison Lobão
PMDB
l.Gerson Camata
Jader Barbalho
2.Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
Jefferson Peres
l.Osmar Dias
Bloco Oposição CPT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha

l.Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

Deputados
Titulares

Suplentes

Paulo Gouvêa
Saulo Queiroz
Edison Andrino
Confúcio Moura

l.João Magalhaes
2.Wilson Cignachi
PSDB

Luiz Piauhylino

José Machado
Sérgio Guerra

l.Flavio Palmi~r da Veiga
Bloco (PT/PDT/PC do B)
l.Aldo Arantes
l.Ale~andre_Cardoso

-

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:

1291

..

Dia
Dia
Até

Até
Até

25-7-97
25-7-97
28-7-97

6-8-97
21-8-97

- designação da Corrússão Mista
- instalação da Corrússão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Corrússão Mista errútir o parecer sobre a
adrrússibilidade
- prazo fmal da Corrússão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória no 1.570-4, adotada em 22 de julho de 1997 e
publicada no dia 23 do mesmo mês e ano, que "disciplina a aplicação da
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei n° 7.347, de 24 de
julho de 1985, 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 constituída a
Comissão Mista incumbida de errútir parecei sobre a matéria:

Senadores
Titulares
Bernardo Cabral
José Bianco

Suplentes

l.Bello Parga
··---·-2.João Rocha
PMDB
l.Gerson Camata
Jader Barbalho
2. Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
José Ignácio Ferreira
!.Coutinho Jorge
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha
PTB
V almir Campelo
!.Regina Assumpção
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Deputados
Titulares

Suplentes

PFL,
J airo Carneiro
MussaDemes

l.Antônio Geraldo
2.Paulo Gouvêa
Bloco {PMDB/PSD/PSUPRONA)
Jurandyr Paixão
l.Wilson Cignachi
Antônio do V alie
2.Maria Elvira
PSDB
Roberto Brant
LAdemir Lucas
Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado
l.Aldo Arantes
Pedro Canedo

1.Luiz B uaiz

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 25-7-97
Dia 25-7-97
Até 28-7-97

Até 6-8-97
Até 21-8-97

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo final da Comissão Mista
- prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória n° 1.579-10, adotada em 23 de julho de 1997 e
publicada no dia 24 do mesmo mês e ano, que "altera a redação dos arts.
14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n° 9.082, de 25 de julho de 1995, dos arts. 19,
34, 35 e § 4° do art. 53 da Lei n° 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997".
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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
Suplentes

Titulares
Odacir Soares
RomeroJucá

1.Waldeck Ornelas
2.Jonas Pinheiro
PMDB
!.Gerson Camata
Jader Barbalho
2.Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PSDB
Beni Veras
!.Coutinho Jorge
Bloco Oposição CPT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra
!.Sebastião Rocha
PPB
l.Leomar Quintanilha
Epitácio Cafeteira

Deputados
Suplentes

Titulares
PFL

Inocêncio Oliveira
l.Aberlardo Lupion
2.Áivaro Gaudêncio Neto
José Carlos Aleluia
Bloco CPMDB/PSD/PSL/PRONA)
Geddel Vieira Lima
l.José Luiz Clerot
Wagner Rossi
2.Confúcio Moura
PSDB
Arnaldo Madeira
1. Yeda Crusius
Bloco (PT/PDT/PC do B)
l.Aido Arantes
José Machado
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!.Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n° l, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 25-7-97
Dia 25-7-97
Até 29-7-97

Até 7-8-97
Até 22-8-97

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo fmal da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional

O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória no 1.580, adotada em 23 de julho de 1997 e publicada
no dia 24 do mesmo mês e ano, que "autoriza a Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a adquirir o controle acionário da
Companhia Energética de Alagoas - CEAL, para efeito de sua inclusão no
Programa Nacional de Desestatização- PND".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos§§ 4°
e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Titulares
Hugo Napoleão
Edison Lobão
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes
1.Francelino Pereira
2.Gilberto Miranda
PMDB
l.Gerson Camata
2. Carlos Bezerra

PSDB
Sérgio Machado
l.Osmar Dias
Bloco Oposicão CPT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Dutra
!.Sebastião Rocha
PTB
!.Regina Assumpção
Valmir Campelo

Deputados
Titulares

Suplentes

PFL
Inocêncio Oliveira
1.Abelardo Lupion
José Carlos Aleluia
2.Áivaro Gaudêncio Neto
Bloco CPMDB/PSD/PSL/PRONA)
Geddel Vieira Lima
!.José Luiz Clerot
Wagner Rossi
2. Confúcio Moura
PSDB
Danilo de Castro
l.Robson Romero
Bloco CPT/PDT/PC do B)
José Machado
l.Aido Arantes
PMN
Bosco França
1.
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o
seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 25-7-97
Dia 25-7-97
Até 29-7-97

Até 7-8-97
Até 22-8-97

- designação da Comissão Mista
- instalação da Comissão Mista
- prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
- prazo final da Comissão Mista
-prazo no Congresso Nacional
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OFÍCIO
Brasília, 24 de julho de 1997

OF. N. 156/97-GLPFL

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais,

indico o Senador JÚLIO

CAMPOS para exercer as funções de Vice-Líder do Partido da Frente Liberal PFL
Atenciosament_e,

enador HUGO NAPOLEÃO
Lider do PFL no Senado Federal

Jl!LHO DE !997

Resenha das matérias apreciadas
de 1o a 25 de julho de 1997
5" Sessão Legislativa Extraordinária
soa Legislatura

(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO
De iniciativa do Presidente da República ... 3
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 2

Total··---·········-···-·-·······-···-·····-····· 5
Projeto de Lei da Câmara D 0 71, de 1996 (n° 1.838/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o Fundo de Aposentadoria Programada Individual- FAP! e o Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, e dá outras providências.
Sessão: 08.07.97
Projeto de Lei da Câmara no 25, de 1997 (n° 2.757/97, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 33 da Lei n° 9.394, de 20 de dezeml:!ro tie ______ _
1996, que estabelece as diretnzes-e bases da educação nacional (ensino religioso).
Sessão: 08.07.97 Projeto de Lei da Câmara n° 24, de 1997 (n° 821195, na Casa de origem), que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador· e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional no 8, de 1995.
Sessão: 10.07.97
Projeto de Lei da Câmara no 16, de 1997 (n° 1.936/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente do República, que define mecanismos para a
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e detennina outras providências.
Sessão: 15.07.97
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Projeto de Lei da Câmara n" 6, de 1997 (n° 2.142/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui
o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo
e dá outras providências.
Sessão: 16.07.97
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 4
De iniciativa do Senado Federal ................. 8

Total.·-····-········--·······-··-··-····-···-··.... 12
Projeto de Resolução n• 81, de 1997, que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir, por in!ennédio de ofenas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (LFFM-RJ), destinandose os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 2° semestre
de 1997.
Sessão: 02.07.97
Projeto de Resolução n• 82, de 1997, que autoriza a elevação temporária dos limites de endividamento do Estado do Rio de Janeiro para que possa
emitir, através de ofenas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro - LFFRJ, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no 2"semesti·eâe.l997.
Sessão: 02.07.97
Projeto de Decreto Legislativo no 22, de 1993 (n° 197/92, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto-da Emenda n° 3 ao Convênio Constitutivo
do Fundo Monetário Internacional.
Sessão: 03.07.97
Projeto de Decreto Legislativo n• 72, de 1996 (no 269/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Seguridade Social, celebrado
entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em Brasília, em
26 de junho de 1995.
Sessão: 03.07.97
Projeto de Decreto Legislativo no 18, de 1997 (no 328/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do .~.codo scbre ~:·ooperação Científica e
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Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Malásia, em Kuala Lumpur, em 29 de janeiro de 1996.
Sessão: 03.07.97

Projeto de Resolução U 0 84, de·1997, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Barros (RS) a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, no valor de sessenta e um mil, trezentos e cinqüetzta e cinco reais e cinqüenta e um centavos, destinada à construção de unidades habitacionais.
Sessão: 09.07.97
Projeto de Decreto Legislativo D 0 16, de 1997 (no 319/96, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial, -celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril de 1996.
Sessão: 17.07.97
Projeto de Resolução n° 87, de 1997, que autoriza a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República do Brasil, no valor
total equivalente a trinta e nove milhões de dólares norte-americanos, entre o
Governo do Estado de Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Combate à Pobreza Rural no Estado de Pernambuco e eleva, com
essa finalidade, os limites de endividamento do Estado, com votos contrários
dos Senadores Vilson Kleinübing e Esperidião Amin.
Sessão: 24.07.97
Projeto de Resolução n° 88, de 1997, que autoriza a União a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até sessenta milhões de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o Projeto de apoio
ao Desenvolvimento da Tecnologia Agropecuária para o Brasil- PRODETAB.
Sessão: 24.07.97
Projeto de Resolução n° 89, de 1997, que autoriza a União a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até noventa milhões de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o Projeto Piloto de
Alívio à Pobreza e Reforma Agrária.
Sessão: 22.07.97
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Projeto de Resolução n° 90, de 1997, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
valor de hum milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta
reais, para financiar a execução do Programa Pró-Saneamento - Drenagem
Urbana e Esgoto Sanitário, nos Municípios de Campo Belo e Andradas, com
voto contrário do Senador Lauro Campos.
Sessão: 24.07.97
Projeto de Resolução no 91, de 1997, que autoriza o Estado de Minas
Gerais a assumir o débito de natureza previdenciária de responsabilidade da
Empresa Minas Gerais Administração e Serviços - MGS, no valor de vinte e
três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez
centavos, com votos contrários do Senadores José Eduardo, Lauro Campos e
Eduardo Suplicy.
Sessão: 24.07.97

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS

De iniciativa do Presidente da República ... 2

Total •••....·-························-········-···-·-...•• 2

Projeto de Lei da Câmara ll0 62, de 1995 (n° 1.164/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre as sanç?es
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.
Sessão: 08.07.97
Projeto de Lei da Câmara n° 26, de 1997 (n° 3.100/97, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
de subvenção econômica a produtores de borracha natural e dá outras providências.
Sessão: 15.07.97

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOCHADE-CHEFES DEMISSÕES
DIPLOMÁTICAS

De iniciativa do Presidente da República ... 3
Total •••••... ,.••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-3- - - '
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Mensagem no 93, de 1997 (no 461/97, na origem), de 17 de abril último,
pela qual o Senhor Presiaente da República submete à deliberação do Senado o
nome do Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a
função de Embaixador do Brasil junto à .República da Áustria, exercer a de
Embaixador do Brasil junto à República da Croácia.
Sessão: 16.07.97
Mensagem no 102, de 1997 (no 597/97, na origem), de 23 de maio último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Moreira Garcia, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a
função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha, exercer a de Embaixador do Brasil junto ao Principado de Andorra.
Sessão: 16.07.97
Mensagem D 0 117, de 1997 (no 732/97, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Carlos Alberto Leite Barbosa, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador Chefe da
Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos.
Sessão: 16.07.97

MATÉRIA RETIRADA PELO AUTOR

I

De iniciativa do Senado Federal ................. 2
Total ........................................................... 2

Requerimento no 493, de 1997, do Senador João Rocha,. solicitando,
nos termos regimentais, seja encaminhado ao Minísrro da F;2:e~d~ pedido de
informações relacionadas a dados gerais por ramo de atividade empresarial/industrial e por unidade da Federação e dados específicos sobre montadoras
de veículos instaladas no País.
(Retirado nos termos do Requerimento no 498, de 1997).
Sessão: 16.07.97
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RequerimentQ no 476, ~e 1997, do Senador Romero Jucá, solicitando,
nos termos regimema.is, seja encaminhado ao Ministro da Saúde, através do
Programa Nacional de Doenças Transmissíveis - AIDS, pedido de informações
sobre os recursos destinados a projetos de prevenção e controle da AIDS e a
situação do Estado de Roraima com relaçã'o ao programa.
(Retirado nos termos do Requerimento no 519, de 1997).
Sessão: 22.07.97

MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA

ITotaliniciativa
do Senado Federal .................
...........................................................
De

1

1

Projeto de Lei do Senado no 164, de 1995, de autoria do Senador José
Bianco, que altera os arts. 27 e 34 da Lei n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
"dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.
Prejudicado em virtude da aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 62,
de 1995).
Sessão: 08.07.97

OUTRAS DELIBERAÇÕES
Requerimento no 471, de 1997, do Senador Antonio Carlos Magalhães
e outros senhores Senadores solicitando, nos termos regimentais e de acordo
com as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Ministro e ex-Deputado Federal, Antônio Ferreira de Oliveira
Brito.
Sessão: 03.07.97
Requerimento no 475, de 1997, do Senador Antonio Carlos Magalhães,
solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, homenagens pelo falecimento do General-de-Brigada Gustavo Moraes Rego Reis.
Sessão: 05.07.97
Relatório n° 02, de 1997, da Comissão Temporária Interna criada pelo
Requerimento no 1.036, de 1996, destiriada a
os-atos, fatos

acompanhar,mloco:

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1 o a 25 de julho de 1997)

·-···-···········································································-········22

MATÉRIAS APROVADAS •••••

Projetos de Lei da Câmara aprovados e enviados à sanção ..................................... 5
Projetos aprovados e enviados à promulgação ......................... :........:................... 12
• Operações de crédito (An. 52 - CF) ................................................ 8
• Acordos Internacionais (An. 49, I- CF) .......................................... 4

Projetos de Lei da Câmara aprovados com alterações e enviados à
Câmara dos Deputados ........................................................................................ 2
Mensagens de escolha de Chefes de Missões Diplomáticas .................................... 3

MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO

•••••······-················-···-············'"···················-·-····-3

Matérias retiradas pelo autor .................................................................................... 2
Matéria prejudicada ................................................................................................. 1

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SFn00/97

Presidente da Comissão Solicita séjarn encaminhados
de Assuntos Sociais
Requerimencos de Infonnação
aos Ministros de Estado da
Saúde, da Previdência e Assitência Social e do Trabalho,
a fim de dar andamento à deliberação decorrente do Parecer proferido sobre o PLS n°
24/96.

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

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

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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e circunstâncias que envolveram e provocaram a morte de dezenas de crianças
no berçário do Hospital Matemo-Infantil Nossa Senhora de Nazaré, em Boa
Vista, Estado de Roraima.
Sessão: 08.07.97
Requerimento no 494, de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do ex-constituinte de 1934, Luiz Sucupira.
Sessão: 15.07.97
Requerimento no 512, de 1997, do Senador Humberto Lucena e outros
senhores Senadores solicitando, nos termos regimentais, seja constituída uma
Comissão externa composta de 3 Senadores para representar o Senado nas solenidades de trasladação dos restos mortais do ex-Presidente João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, do Rio de Janeiro para João Pessoa, a serem realizadas
nos dias 25 e 26 do corrente mês, por iniciativa do Governador José Targino
Maranhão.
Sessão: 17.07.97
Requerimento no 530, de 1997, do Senador Antônio Carlos Valadares,
solicitando, nos termos regimentais, a inserção em ata de um voto de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado e ex-Governador do Estado de Sergipe, Gen. Djenal Tavares de Queiroz.
Sessão: 23.07.97

SESSÕES PLENÁRIA--stmA.TIZA.-nAS
(1 o a 25 de julho de 1997)
Sessões Não Deliberativas ····················-··············.... 7
Sessões Deliberativas ·························-···-············.. 12
- Ordinárias ............................................ 9
- Extraordinárias ................................... .3

Total .•••.........••.•••.•••..•.••••.••.•••••••.••••.•·-·········· 19
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SFn39 a 745/97

SF/778/97
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Presidente da Assem- Comunica que encaminhou à
bléia Legislativa de _São Câmara dos Deputados Relatório Final da CPI, daquela
Paulo
Assembléia, destinada a apurar a prática de sonegação de
ICMS do setor de combustíveis e lubrificantes.
Prefeito do Município de
Boa Vista - RR; Procuradar-Geral de Justiça
do Estado de Roraima;
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima; Governador do Estado de
Roraima;
Presidentes
das Comissões de Fiscalização e Controle e de
Assuntos Sociais do Senado Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados

Encaminha Relatório Final da
Comissão Temporária destanada a acompanhar os fatos
relacionados com a morte de
crianças no berçário do Hospital Matemo-Infantil Nossa
Senhora de Nazaré, em Boa
Vista - RR

Presidente da CPI dos Encaminha cópia de Ofício do
Títulos Públicos
Procurador-Geral da República, referente a denúncia oferecida pelo Ministério Público
Federal, contra Antonio de
Salvo e Cátia Maria Soares de
Vasconcelos.
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COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
REUNIÕES CONVOCADAS
E REALIZADAS NA sa SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA soa LEGISLATURA (DE 01 A 2S.07.97)
REUNIÕES CONVOCADAS ..........•....• OS
REUNIÕES REALIZADAS ... -.............. 05

sa

PARECERES APRECIADOS
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA
(DE 01 A 2S.07.97)

. --. ,.

.

PROJETOS DE LEI
DA CÂMARA
PELA
APROVAÇÃO
TOTAL
....

--r

..

...,....,_.~~;>'c;4'ii:'F

~.:-.-~.....----.,

JUL
97

soa LEGISLATURA

ii!lij~_- .... ,....~~~~~-'F---l'~-.,.,.,-

. (OFS) OFÍCIO"S"

JUL
97

APROVADOS
NOS
TERMOS DE PRS
TOTAL

02

'•<

02
02

..

"'d3

-

(MSF)MENSAGENS
APROVADAS
NOS
TERMOS DE PRS
TOTAL --..
-.

..

..

-- _..,., .

·. .

JUL
97

4
4

02

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE -1997
58 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA soa LEGISLATURA
(DE 01 A 25.07.97)

'c:
r-

::r:
o

om
~
~

-.1

PARECERES

11

PELA APROVAÇÃO
11
APROVADOS
NOS
TERMOS DE PRS

JUL
97
2

TOTAL

~

>Vi
o

o

AUDIÊNCIAS, DEPOIMENTOS
E COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES REALIZADOS NA CAE NA
s• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA so• LEGISLATURA
(DE 01 A 25.07.97)

Vl

t.ll

8til
g;o
>r-

ASSUNTO
I
PARTICIPANTES
DO PLC N• 24/97 (LEI DAS J SERGIO MOTTA • MINISTRO DAS COMUNICAÇOES
TELECOMlNICAÇÕES)
03.07.97 I INSTRUÇÃO
_PLC N• 24/97 (LEI DAS 1D~PUTADO ALBERTO GOLDMAN - RELATOR DO PROJETO NA
TELECOMlNICAÇOES)
GAMARA DOS DEPUTADOS.
03.07.97 I INSTRUÇÃO DO PLC N· 24/97 (LEI DAS GASPAR V.IANNA • ADVOGADO COM ESPECIALIZAÇAO EM
TELECOMLNICAÇÕES)
LEGISLAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES.
17-07.97 I INSTRUÇÃO ~A MEt:-JSAGEM N" 106/971 PEDRO PARENTE· SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
(RENEGOCVIÇAO DA DIVIDA DO ESTADO DE FAZENDA.
SÃO PAULO)
17-07.97 I INSTRUÇÃO ~A MEt:-JSAGEM N" 106/971 PAOLO ENRICO MARIA ZAGHEN- DIRETOR DO BANCO CENTRAL
(RENEGOCVIÇAO DA DIVIDA DO ESTADO DE DO BRASIL.
SÃO PAULO)
17.07.97 IINSTRUÇAO DA MENSAGEM N" 106/971 YOSHIAKI NAKANO · SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DE
(RENEGOCVIÇÃO DA DIVIDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SÃO PAULI!)_
DATA
03.07.97

I

I INSTRUÇÃO

oo

I

v.

CONGRESSO NACIONAL· 1997

O>

"'

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE 1" A 25 DE J(JLHO
(CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA)
PLV. •anclonado ......................................................... - Total: I
MP•- promulgada! ..................................................... - Total: 4

1

MÊS

~~ENSAGEM

J 19/97-CN
(n" 658197,

Julho

na origem)

334197-CN
(n" 675/97,
na origem)

Julho

1

TIPO EN·

1

EMENTA

H

-

-

-c sEssÃo

---

1--

oos.

---··-

Dá nova redação ao§ 3' do ar!. 52 da Lei n" 8.931, de
22 de setembro de 1994, que dispõe sobre a
amortização, juros e outros encargos decorrentes da
extinção ou dissolução de entidades da
Administração Pública Federal, e dá outras
providências.

8-7-97, às
19 horas

Lei n" 9.466,
de 9-7-97
(DO 10-7-97)

MP n" 1.465-16, Acrescenta § 5" ao art. 4" da Lei n• 8.884, de li de
publ. no 0.0. junho de 1994, e dá outras providências.
de 13-6-97
(Transforma o Conselho Administrativo de Defesa
Econômiea- CADE em autarquia)

8-7-97, às
19 horas

Aprovado o PL V
n• 5/97.

MJ' n" 1.541-25,

publ. no D.O.
de 1t-6-97

1

~)>

r;;

Lei n• 9.470,
de 10-7-97
(DO 11-7-97)

8
(/}

tn

z

!

Julho

)>

339/97-CN
(n" 680/97,
na origem)

MP n" 1.478-25, Dá nova redação aos arts. 9" da Lei n• 8.036, de li de
publ. no D.O.
maio de 1990, e 2" da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro
de 13-6-97
de 1994.
(FGTS); (Fiscalização, Aplicação FGTS; Bancos e
Arrecadação)

8-7-97, ds
19 horas

Lei n• 9.467,
de 10-7-97
(DO 11-7-97)

~

;o

r

346/97-CN
(n" 687/97,
na origem)

MP n' 1.530-7,
publ. no D.O.
de 13-6-97

Institui o Programa de Desligamento Volw1tário de
servidores civis do Poder Executivo Federal e dá
outras providencias.

8-7-97, às
19 horas

Lei n' 9.468,
de 10-7-97
(DO 11-7-97)

Julho

349/97-CN
(n" 690/97,
na origem)

MP n• 1.561-6,
publ. no D.O.
de 13-6-97

Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4' da Lei
Complementar n" 73, de IO de fevereiro de 1993;
dispõe sobre a intervenção da União nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, entes da
administração indireta; regula os pagamentos devidos
pela Fazenda Pública em virtude de sentença
judiciária; revoga a Lei n" 8.197, de 27 de junho de
1991, e a Lei n• 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá
outras providências.

8-7-97, ds
19 horas

Lei n" 9.469,
de 10-7-97
(DO I 1-7-97)

--·-

'

)>

Julho

-

o

o

c

r

::r:

o

~
>D

"'__,

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO
PERÍODO DE 17 DE FEVEREffiO A 25 DE JULHO DE 1997
PLVs - aprovados e sancionados........................................................
Mps - aprovadas e promulgadas ............. ,.........................................
PLNs- transformados em normas jurídicas.......................................
Total de matérias apreciadas...........................................................

3
13

4
20

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Presidente da CD

n• 202197-CN

Dep.

TemerPresidente da CD

Presidente da CD

para a
de Lei n•s 5/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da
União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de RS 103.340.000.000,00, para os
fms que especifica"; e 7/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da- União, em favor de Operações
Oficiais de Crédito - Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda, crédito suplementar no valor de RS 621.948.858,00, para
os fms que especifica", em virtude da convocação extrnordinária
do Congresso Nacional para o periodo de 1• a 25 de julho do
corrente ano.
que
na sessão
dia 11-7-97, às nove horas, as Mensagens n•s 392, 393 e 394, de
1997-CN, que encaminham os Projetes de Lei n•s 8197-CN, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito
especial até o limite de RS 401.492,00, para os fms que
especifica"; 9/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
crédito especial até o limite de RS I 0.623202,00, para os fins que
especifica"; e 10197...CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral,
crédito suplementar no valor de RS 3.1 15.162,00, para os ftns que
especifica".
que o
da
ao
Congresso Nacional a Mensagem n• 414/97-CN (n" 810/97, na
origem), _solicitando inclusão, entre as proposições a serem
deliberadas por esse Congresso na sessão legislativa
extraordinária de I" a 25-7-97, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 54, de 1995, que ~dá nova redação ao § 2" do art.
102 da Constituição Federal", em aditamento à de n• 363/97-CN
(o" 720, na origem), de 26-6-97.
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Of. n• 208/97-CN

Dep. Michel TemerPresidente da CD

Encaminhando original da Mensagem Presidencial n• 810, de 22
do corrente, em aditamento à Mensagem n• 720, de 1997.

Of. n• 209/97-CN

Dep. Michel TemerPresidente da CD

Comunica que foram lidas, na sessão do Senado Federal, realizada
dia 23-7-97, às quatorze horas e triota minutos, as Mensagens n•s
416,417 e 418, de 1997-CN, queencaminham os Projetes de Lei
n% 11/97-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do
Ministério da !"ducação e do Despono, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, do Ministério do Trabalho e do
Ministério da Cultura. crédito suplementar no valor global de R$
44.434.211,00, para os fms que especifica"; 12197-CN, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos
Transportes, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da
Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor global de R$
105.373.700,00, para os fms que especifica"; e 13/97-CN, que
"a~toriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Marinha, crédito suplementar no
valor de R$ 17.115.000,00, para os fins que especifica".

Of. n• 210/97-CN

Dep. Michel TemerPresidente da CD

Comunica que foram lidas, na sessão do Senado Federal, realizada
dia 24-7-97, às quatorze horas e triota minutos, as Mensagens n•s
424/97-CN, solicitando a retirada do PL n• 5/97-CN; 425, 428 a
430, de 1997-CN, que encaminham os Projetos de Lei n•s 14/97CN, que ~autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da União - Recursos
Sob Supervisão do Ministério da Fazenda e Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos Sob Supervisão
do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$
104.240.000.000,00, para os fins que especifica"; 15/97-CN, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
valor de RS 610.234,00, para os fins que especifica"; 16/97-CN,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o
limite de RS 2.600.000,00, para os fms que especifica"; e 17/97CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da
Educação e do Desporto, crédito especial até o limite de R$
331.118,00, para os fms que especifica".
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EMENDAS
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N°.1.578-l DE 17bE JULHO DE 1997, QUE" DISPÕE
SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO
BRASil.. - IRB, SOBRE A TRANSFERÊNCIA E A TRANSFORMAÇÃO
DE SUAS AÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

001,002,003,004,005,006,007,008,
009, 010,011,012, 013.

DEPUTAPO CUNHA BUENO

Relator: Deputado LIMA NETO

EMENDAS APRESENTADAS: 13

MP-1.578-1

..-----------,--~---,--~-~-"0~~'!·~"

MEDIDç. PROVISORifl,

I

000001

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
15~8-1, de

út''d';; cj';IT'Rdcdé

J

1•:f97-: ,_-

r

r . - - -1- - - - -2. -·- - - -3l.X,X
-···--------·----4·-L; ·
1

1 • SIJJ'It!D'W'-

~

5UnnTUttiV4-

U00t;,IC:4Tr.:t. -

.\OITIYA" ~--g--:.::;-.,-'S't:l~STITUI'TI"'O CLOÜt.

r,----------------m=---------------~

z•

~ropõe
seja inclu~do n~ art.
.da MP 1.578, àe :7.06.97, a
al teracào da redac;:ão do art. 8 °, exCluindo-se -sua alinea '\·="" e
alterando a redação da alineá -"d"',
do Decreto-Lei n° 73,
de
21.11.66, conforme a seguir:
-

"Art. 2° Os arts. 8°, 43, 46, 47 e 48 do Decreto-Lei n° 73,
de novembro àe 1966, passam a vigorar -c:om-a segu~nte reàaçào:

de 21
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Fica

JULHO DE 1997

instituído_o_Si.stema Nacional

de Seguros

Pri vades,

regulado pelo presente Decreto-Lei e consti.t:uido:

al

do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP;

b)

da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;

c)

das sociedades
resseguros pr~vados;

d)

autorizadas

a

operar

em

seguros

e

dos corretores habilitados."
Jt1S'l'XFICA7'XVA

Objetiva
claramente
a
MP
dar
inicio
ao
processo
de
privatização do I.nstituto de Resseguros do Brasil - IRB, corno já
anunciado através da imprensa, e à quebra do monopólio do resseguro
conforme prevista na Emenda constitucional n • 13, de 21.08. 96, de
minha autoria.
Dessa forma não tem cabimento que o IRB, em processo de
privatização, e o monopólio já devidamente derrubado conforme a
Emenda Constitucional acima referida, continue integrando de forma
destacada o Sistema Nacional--de Seguros Privados.
O Instituto, então, continua integrando aquele Sistema, só que
agora conforme o disposto na nova alínea "c", que passa a se
referir
às
sociedade-s- autorizadas
"resseguros'" privados ..

i

/

I

'

/)

a

operar

/

em

seguros

e

1

r;c---·----1

I
MP-1.578-1
000002

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

[JiZ'·;g
[

------------~- ~f'Of'CISiciO--

MED!Ok PROVISOR!r.,

15~8-1,

J

de 18 de julho de 1997.

-------------.AUTOII

Deputado CUNHA BUENO

r;----------------w,·-----------------,

r,--------------------------------------·~---------------------------------------,

Propoe seja incluído nd art. z• da MP :.578, de !.7w06.97, ê
alteracão da redacào do art. 36 do Decreto-Lei n" 73, de 21.11.66,
conforme a seguir:

"P...r-c. 2: 0 Os ar't.s .. .36, 43, :;6, 47 e 48 do Dec=-e~-:J-!...~j. _n~___7_3,
c!~ novembro ce 1966, passam a v·igOiar==c::::m~- .3: segui~ te !:"eàaçào:

de

..Z\rt. 3 6
Compete à SUSE?, na qualid~de 9_e e~ect!_t;Q_;_a__da__ poJ..í tica
tracada
pelo CNSP,
cOmo
orgao
fisc§iliz?t-dQr _ Q.q- coristit:uicão,
organi-=acão, :uncionamento e operações das so_ci_~d_açl_~-- _seguradoras e
resseguraàcras:

a) processar
os
pedidos
de
au-to-rizaÇão,
para
constit;uicão,
organi;::ação,
funcionamento,
fusão, _ en_c_a~pa_ç.à'?...L- ___ g_;upamento,
transferência de contrc~e ac~Ohárió- -e- re~_?~?- ___ Q_o~,-=~~?_tªt_TJ.t_Q_s _das
sociedades seguradoras e resseguradoras, opinar sobre os mesmos e
encam~nhâ-.!.os ao CNSP;

b) baixar instruções e expedi:: circ\.üarés. relat;::.~,a; A:r!=gu.L<t.'!L'ªnéacão
das operacàes àe seguro
do CNSP;
c) fixar

serem

condicões

de

utilizadas

e

=esseguro,

de acordo

çGm

as direcri;::es

apólices, planos- de- operações e
obrigatoriamente
pelo
mercado

tarifas a
segurador

nacional;

d) aprovar os limites de operacões das sociedades _seguradoras e
resseguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP;

e) examinar e aprovar as condições de! _co!:J.er"t:_tl.J:.as _<'!<;flS'd_ais, bem como
fixar as taxas aplicáveis;

I

f) autorizar a
movimentação
e
liberação
dos
bens
e
valores
obrigatoriamente inscritos em garantia dEis reserVa~~técníCaS e do
capital vinculado;
g)fi.scali;:ar

a

execucão :ias !'lormas
fixadas ;;elo CNSP para
resseguradoras;
estat.:.st~ca

--;erais

as

de

co~~abiliàq.de
__

h) fiscalizar
as
operacões
das
sociedade?
seguraàora.s
e
resseguradoras, inclusive o exato cumprimento dest~L . .Q(3çr_eto;-Lei,
de outras leis oertinentes, disposiçoes regillament.a.res em geral,
resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis;
---- - - - - -

--

i) proceder ã liquidacão as sociedades segurador4:s e .;-_e_s:;eguradoras

que

~iverem

1

e -~.

sociedades
___ .s.eouradoras
e
~- -- __ ::
--~----~--·~"'

-----~-

I

cassada a autori=ação para funCionar no País;

j) organ~zar seus serviços, elaborar e executar seu orçamenéo.
JUSTIFICATIVA

Objetiva
claramente
a
MP
dar . inicio .. _aº-- _Processo
de
privati.;:açãc do Instit:Ito de Ressegur;;;---·d;:,a-rªsil~ ;_IRB, como Ja
anunciado através da imprensa, e à quebra do monopólio do resseguro
conforme prevista na Emenda Constitucional n• 13, de 21.08.96, de
minha autoria.
Dessa forma cumpre atribuir-se à SUSEP iguais competências, às
que hoje têm em relação às seguradoras,· no tocante ã atuação das
resseguradoras que poderão se instalar 110 Pais, em decorrência da
priva~ização do IRB e da auebra efetiva do monopólio do resseguro,

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

~~~=-

,~~--

~~ ~~

57·~"------------~~~==~====~~A~N~A~I~S~D~O~S~E~N~A~D~o~·~fE~D~E~R~A~I~~--~~=~~~~·-B&~-~-~·-~-·~~!.~J<d,~~.~±
..•~D~~J~~.~~k
Ja determi.nada pela

refer:.da.

~-~~~~~-=~~-~~o- Fed~~~l~~f~~~a_

t /]

I

ac~~-1.

Emenda_

,

ro-··--i
I
I

MP-1.578-1
000003

J

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEO!Oh PROVISORin,

15~8-1,

de 18 de julho de 1997.

-auTolll

r'

Deputado CUNHA BUENO

~= l>lltOtU•JI\11110

1414-6

- s___;:J_·_::~T_ITUITI'\10 G~l.
o....e•s.>

?rc;:õe seja .:.ncluido nd a·rt. --z-o :aa- S1P- l :-s,-a; --:Je-----::.7-~ CfG-.-9~--- a
ai teracà~ c a ::edacão- da -a.t'f. - .rz ao oecre~<?_:-L-e?-_ n.-~------:--3-,--~~~e-_-2-r.:jl:-6€? ,-=enferme a seguir:
--- --- ---- ~------ --------~---- - - -~--------·

..~rt.

6°

:.i.ca.rn :::evogadOs- os __ ar~~;. _ 4_9_, ___ ~0, __51,~ __ 52_, ____ 5~
r:.' 73, ..àe'Z-1 -de novei'ribrõae-r-966.~----==~-- ~-~-

Decrer.o-~ei

~'Art:.
2° Os arts. -±2, :rJ, 46;----.17·--e- 4""8- dó~
de novem.b!:o de 1966' ?assam a víg·a-r-a:r- -cem

DecretO-Le~

e

n-o ---7-3,

a·-segu:..:rlte- rédaca:o:

Art.

~2

Cabe

à

SUSEP

regular

o

co-seguro,

o

retrocessão, '::em corno promover o ctesenVol Vinifirlto'seguro, segundo as dire:c..rizes -dOCNSP."

resseguro

de -2f

e

a

a.as -operaCOeS- de

JUSTIFICATIVA
Obj e ti va
::::larament:e . --~-----~~da_; _.ini;cf..s> ~_2_ ·=~
privatizacào do InStitiitO--ae-·Resseguros do B.r:asíl ~
anunciado a1:ravés da imprensa, e à- qUebra dO ·mOtiOPõii"P
conforme prevista na Emenda Co_nstitucional nQ 1:f, de
minha autoria.

_proc~~S'- _ __9§:

IR6, como já
ào resseguz:o
21.08.96, de

Assim corno não faz sentido pr~vêtti;ar-se ~---=--rn6ii'OR_Ç?].j._C)L __ ~~-~n:t
não faz sentido privatizar-se o ---poder
!:-egUlamentar as operações
de co-se9uro, resseg:..Jro e-- rétroce:ss·aor -o--qua.r-----arn.C:fà s-e -éflcontramindevidamente sob a competência do IRB.

-de-

I
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A presente emenda visa __ corrigir_ e~sa __ distorção, atribuindo à
SUSEP - Superintendência de
-Pr-Ívaaos- e-sse~-pOc!ér de -regu:UCr
tais operações, conforme as orie_n~:3-ç?_e~ do- CNSP --- COiiselho- 1'1acionãl·de Seguros Privados.

Seguros

'9

~

I

r;-·----

1

i

I

I

L
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__~z-~_.._.•_,_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_··_~_.._"_"_"_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___._..._.•_,~:::::::::::~:-_··_"_'_·~~~~~~~:

r.-----------------------------------,orro---------------~~==~-=-=---~~~--~-~

?repõe

seja

.:.!1-cluido

:;::.:.te::-acão oa ~eaa_cão
=o~~c=~e a seg~~==
"Art.

:is ar-es.

-~O!

CQ._

~3,

art.

,.9::;;:~ t_

pass~m

"Art. .;4

~RB,

a)

2

o

~

.

da

:-!E'

J,. • .578_,

de

:. 7. 06.97,

48

v~gorar

~!1guan1:o

:io 2ecre"Co-!..ei

=c~

a

segu~pte

:1:)

re-cer a

73, de 2:!.

~eaaçào:

não f'8r pri v~:c.i_zado:

acei':-ar 0 resseguro -:.briqat.ório e
do Pais ou do exterior;

bl

a

4- __ S9-- c-~Ç~~~-~~~~~-~ .. i:.: -:."13~~~ #o_e_-_2_~---~r:~"6_~

-!1t __ _~_§( -='i_7 e

de r:.overnb:::o =e :?éó,

Compe-ce ao

.;

resseguro

aceito,

facul_tativo,

::a totalidade ou em

parte;

promover

cl
cuJa

a

colocaçàq,

a.ceit:acào !"lão___ convel"'.•_na _a,os
que r.ele nàp encon_-ç:ç_e __ coO_e;:--::~=-ª!_

no

e_x:terior,

_:til~~_rE;!_~_ses_

de

dO

seguro
au

E?ais

d)

organ~::.a·r
e administrar consórcios,
inclusive cess.àO ___ _int._~gr~l àe s_~gur_?S_L __

e)

de
proceder
à
liquidacão
de
sinistros,
confo:onidade com os critérios traçados pelas normas de
cada ramo de seguro;

!:'ecebendo
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ANAISJ;>Q SENADO FEDERAL

distribui-r

f)

resseguros

qu_e

pelas

não

sociedades

retiver

e

e~cedentes

responsabilida-des

colocir
da

a

parte

capacidade

do

segurador interno, ou aquelas CUj a---cObe:itU:i:"a
País convenha aos interesses nacionais;

g)

recresentar

as

dos

exterior

no

fora

prornO""i.rer

do mercaao

:_I

::.

r"~acional

pleno aproveit:ament:c
âe-se·gu-r·:;:,-s;

cursos

organ~zar

para

da

da

nas

retrocessionárias

liquiàaçõe~ _de sini.s-tl:'-O-s--amigãv'e-is o-u- j udi-ciéi:is ;"-

h)

as

mercado

capacidade

formacào

a

e

aper=eicoamento de

:J

promover
simpósios e deles

congresso~,

conferências,

=euniões,

~ar~ci-par-;

k)

incen"ti·..rar a .criacào e
associações t:écnico-c~ne~=~=as.

desenvol~. . . irnento

de

l)

organizar
plantas
-::adas trais,
!:'egistro
embarcacões e- ----ae-t:Cttl~âVe'S---;--·~•iStOrradot_é_S-- e -CCi.t::re>t:Q.res;

de

mi

compilar,
estat..:.st::.cos;
?ubl~car

:l.)

~at::..:..:-e=a

de

processar
~evis~as

o

e

divulgar

espec~ali~adas

e

ou~ras

dados
cbras

t:écr:lca-.

1 c Após a. privati=acão do :RB- -eSte - a:tUar·a---=- ein~ -COrléi.f(;:õe.S-- de
igualàaàe com as demais empresas q-:.1e forem a.ut:-O:!:.l-::aâaS a- oFieiar em
resseguro no mercado ~acional.

§

§
2 o Cabe à SUSEP elaborar e -expedir ~ermas !:"eguladoras de ccseguro, resseguro e z--etrocessão _ e -~~par·- pe·na.Ii.Oaâe-- às SOCíedadesseguraàoras por infracõe.s cometi.d.:ts ~a qualidaáe-de co-se(J'uradOras,
resseguraàas ou ::etrocessio_iiái:ías=~~

JUSTIFICATIVA

.:l.ararnente· ã
~P
::ar
:nst.i':ut:o de Réss:e-gurcs

inic.:..o
ao
processo
-:ie
âO :s-rasrr-- ms,- como fá
anunciado através àa .:..rnprensa, e à quebra do mónOPólio ào resseguro
conforme prev1sta ::1a Emenda Const:i.t-:..1-Ci.cnal- :-:.o 13,- de 22...-08.96, de
minha autori.a~
Objetiva

pri vatizacão

Assl.m

do

:;::mo

;.ào

.:.az .:sent:-::...:::o

~'Llan"te!: ___ .e:n..t!:'-e.--..g.u-as

at:!:'..:..buicões

a

.s eauraàor as,
:::onforme s-:nsta da :::_.;aa-cã--c=_-=.at.ual_ :Lo --a:rt_ --->t4 dG-·;.ecreto-:Cei- n? 13,
de :!.996 •
:::;~per: êr..c:.a

;:a:::-a

.::e.-at_l..:a.~"Saz·~=--~:a---"_:_

C!"Cê .:-~e:srr.c --·'C:~n.:~
o

.;; presente emenda 7isa corr.i.ogfr- _essa -d.i.stci:::ão, t:rans-ferindo
para
a
S'JSE?
SUpefi::tltena·eriCiã~-·-- :::!é~~-s-egu:-:c_s~--~-?if'Vêid0-S ---i:ã.l.S~~
cornpet:ê!"lcias reaulamentado-ra-s- e-·c::.rn1:t·:. váS.
/)
'

-

~------

,/) j

I!/ r/

I !/i

~==-4-f--~,1~7<L1i--+j/L_f,.·bf=f-f/--""'-------- ---

1

-----~~~

~~---···~"'~-~~-• ~""--•«---~·-

:J
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Deputado CUNHA BUENO

.

..---------------------------------~------~~·------------------------------------------,

Propõe seja alteradá -a J:;"_e_9.aÇ~o..çi_.::;_d_a__;;_e_lo-ar-é. 2.\J da MP _:..578,
de ~7.06.97, ao art. 46 ào -Dec::-e-co-Lei z:'J 73'.-~,~_.._21.:1.66 1 ~_op,t"oJ:me
a seguir:
·-Art. 2° Os arts .. ~3, 46,
novemoro de 1966, ?assam a
'Art.

46.

São

Admin~straçào

órgãos

.:±7 e

48

v~gorar

àe

à9

Cecreto~I..ei

com a seguinte

admini-stração

do

n

73,

de .ZÃ. de

~edação:

:R~--

o

Conªe_l.hp

_qe

e a Diretoria.

§
.._
o Conselho de Adrninistra-ç:ào é
elei-:os pela Assembléia .Geral-, sendo:

I
dois membros
dentre eles:

indicados

co_mposto

pelo -Ministro

de

pór

seis

Estado

da

:n.emcros,

:a-zenáaL_

a) o Presidente do Conselho
b) o Presidente do IRB, que.será o

Vice-P~esiden~e

do Conselho;

II
quatro membros "{ndJ.cados pelos acio~.istas detem:ores de ações
preferenciais.
2 o A Diret:orià do IRB e composta por seis_ membros,
sendo o
Presidente e o Vice-l?residem:e Executivo nomeados nele Presidente
da Reoniblica, por indicação ào Min;í,.st:ro de Estado __d;;. Fazenda, e os
demais eleitos pelo Conselho de Administração.
§

§ 3° Enquanto a
totalidade das ações. ordinárias permanecer com a
União,
aos acionistas detentores
de ações Pre"feJ;:enciais será
facultado o direito de indicar até quatro membros_ par<;~." o "conselho
""de Administração do IRB.

4 o 8s membros ào Conselho de Administração_ e <:la _Diretoria do IRB
terão :nandato de três anos r obserVado o àispos to na Lei no 6. 4 O4,
àe l5 de dezembro àe 191-õ--:-"
§

JUSTIFICATIVA

Objet:iva

::~ararnente

a

MP

dar

inicio

ao

processo

àe

I
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pri.va-r:.i;:ação à o L"1stit:uto- _.-áe RE:sseguros do Bt:ifs-il - !RB, como j ã
anunciado através da imorensa, e à quebra -do mo-n666lio dO reSseguro
·
no 1-3, de 21.08.96, de
con~orme
prev~sta
-n·a- Em.eno·a Const..-tucional
~
minha autoria ..
Atual.mente as seguraooras que operam nõ P:r~si_l são obrigadas
pelo própr~o Decreto-Lei n~-73 7 ~e- 1966,-~-adqu1r~~ parte das acões
do caoital do IRB (as de .classe B) e detêm, em conjunto, 50'1: do
capit~l do Instituto.

as
e-ssas--~---=---se-gu:rado_ras_ ~~Et.amerit_e __ ~rã0
Na
orivatlzacào
orincioais. candidatas â- comora·-·-oo -rnsEít:ütO, ·-ate Pôr-que ·j ci · Sào
donas da metade do seu capi ta..l social.

Assim, entendo que já· na mudança proposta a administração cio
Instituto tenha sua maioria indicada pela parcela do capital
privado,
ficando com 0 Governo a indicação ~·da ?residência ào
conselho de Aàrninistração e da Diret:oria Executi.va, até que se
consume a privatização efetiva do Instituto.

l
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I'IEO!Dt; PRDVISORIA,
'•~·-

í
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1414-6

......

"-,".,·~--~~

~-~ "'~F''Clor!""

rm?.ô'2'" , '
I

!

4

Cl· ~-l~-

9.:-1-~_SU!'S'!'Il:l.i~!~~~~.

,··Lr
__'--=_,_2·_~·-·,_, ~-~~=~&_.._,u"'.,="-"-"".'"'·-_;c'~---'--,·::-=---'..___. _:_.____:_:~---·=J_:
____~-_.-'_,

.-_-:2
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Propõe seja al teraàa a ~eaação------aaaa·-_-·pei-;-~·~:;~t
o -da ._MP J. .. 578,.
de
17.06.97, ao ar-c. 47 do Decret:o-f..ei n° 73, àe 2_1.11.66, conforme a

segui.=:
"Art. 2° Os arts. q3, 46, 47 e 48 do Decreto-Lei n' 73, de 21 de
novembro de 1966, passam a vigorar com a seguint,e redação:
Art. 47. O Conselho fiscal. do rRB é compçsto __,por cinco membros
efetivos e respecti.·.ros suplentes, eleitos pela Assembléia Geral,
sendo:
I
um membro e respectivo_ .suQJ,_emt!!' indicado. o,elo , Ministro
Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nàcional;

de

II
quatro
membros
e
res.e,ectivos _§J,lplent_e§
eleitos
pelos
acionis tas detentores de ações preferenc_iais, sem.. _çiireü.,to__ a._ v.o.to ou
com voto res-cri-co, excluído õ = aCr<:iriiS~a -çO-nt.i-olador, se detentor
dessa espécie de ação~
Parágrafo
únicoEnquanto
a· totalidade das
ações
ordinárias
permanecer
com a
União,
aos
acionistas
detentores
de
ações
preferenciais será facultado o _d,iJ::eit9- -~e__ indicar até quatro
membros para o Conselho fiscal do IRS.

JULHO DE 1997

s

----~---~

JTJSTIFICATIVA
Objetiva
claramente
a
MP
dar
início
ao
processo
de
privatização do Instituto de Re~seguros do Erasil
JP,_B,~ como _já
anunciado através da imprensa, e à quebra dO Jno~opóliQ do resseguro
conforme prevista na Emenda Constituc-ional n ~ 1_~, d~_ ---'~-1: ~ 013 ~ $Q_, de
minha autoria~
-----=--- -------Atual!Tlente as seguradoras <IY?e ope~arn~- __ _r._9~Br~S~ii~~;.cãQ-_Qb~igada~
pelo próprio Decreto-Lei n~ 7.3, de 1966, a adquirir parte das ações

do

capital

=ap1tal do

do

IRB

(as

de.. classe

3}:-. e

detêm,

em

conJU_nto,

50%

do

~nstituto.

:-Ia
:::rivati:.acào
essas
sequrifâOr-a:S
:::8rt:arnente ----~-~~~Q -=--ª-.5__
principais· candidat-as -à--compra O o - Ihst:í-tut:.o,- até_ ~o-~que i_~- _
capitar sociál.- --··~·------~ -~----- ----donas da metade do seu
ll.ssi."';'t, entendo que já na mudança orooosta a. adrnín.;Lstrg_ç_ã_o__ d_o _
Ins ti'= :.1 to ~enh3 sua maioria -Ind~Ca~-a.,__ -p-~1-ã~--p_arc:-e 1~--- -dO~- ca_pi tal
privaao, t:.cando com o Governo a --i-ridJ:CacãO __ de _ã.?~riaS Uffi -rne~_rÕ do
Conselho Fiscal, como representante- do Tesour-o·-·Nacional, até q_~ se
consume a privatização efetiva do Instituto:------ -- -----

$--ª-º-

/) l

/J

'/I

7

~----

1
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PROVISORIA, 1579-1, de 18 de julho de 1997.

'"l

Deputada CUNHA BUENO

.•

1·

. ~ ..";..,..~.;,Q

1414-6

r,---------------------------~~----~·-----------------------------------,

Propõe seja incluído no• art.- zo- .Oa MP 1.576, de .!.7.06.97, __.a_
alteracào da redacào do ·art--.- -s-s--ao -oecret·o-~Lel -n ~- 73~- -de --zi~-ll :66,
confo=~e a seguir:
"Are. 2: 0 Os ar-es. 43, 46, 47, 48 e 58 do Decre-co-];..gi_ n~_ 73,
àe novembro de 1966, passam a vigorar co~
seguir.te redação:

a

Art.

58

de 21

A aceitacão de resseguro pelo IRB é obrigatória, em
e até que se instalem no Pais outras resseguradoras, para
as responsabilidades originárias e para os riscos acessórios."
princ~p~o

578
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JUSTIFICATIVA

Objetiva
claramente
a
MP
dar
inicio
ao
orocesso
de
privatização do Inscituto de Resseguros -a6 ·ar-asT1:- .:.:----r-RB, cõmo jáanunciado acravés da imprensa, e à quebra do mórió-pólio d6 ress-eguro
conforme previsca na Emenda Constitucional n° 13, de 21.08.96, de
minha aucoria.
1Tisa __
A
presente
propost'a. de _Emenda
a-· acãbài:' com a
"obrigatoriedadeu de aceitação pe-lo IRB cios :res-~:feg-uros·,. a ·oartir do

momento em que novas =esseguradoras se instalarem no País,

em vista

da referida Emenda· Conscitucional n° ·13.

r;------

J
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MEDIDJ; PROVISOR!r.,

1S'Z8-1, de 18 de julho de 1997.

Deputado CUNHA BUENO

Propõe seja i:tcluido no .. art.
2 o da ~1P 1. 578, de
alteracào da redacão do arc-.----57- do- Decret:"o-Lei n" _73,

confo:::ne a

17.06.97, a
de 21.11.66,

segu~r-:

".2\rt. 2" Os arts . .fJ, 415,. ~7-, 48 e 57 do Decreto-Lei n!) 73,
de novembro de 1966, passam a vi-gOrar c::>m a segu.1.nt:e redaç:ão:

Art.

57

As

operacões

do

IRS

têm

a

garantia

de-

de 21

s-eu capital

e

reser~.ras."

JUSTIFICATIVA
Objeti~.ra
::lararnente
a
MP
dar
i..nicío
ao
processo
de
privat~=acão do Instituto de Resseguros do s:Casil - IRB, como já
anunc:!.ado através da -irttprensa.-~ e--a--quebra do monooô"lio do resseguro

conforme prevista

~a

Em.enda-c.;)nstit.ucíonal no

13,

de 21.08. 96,

ae

:ninha autoria.
O art. 57 do Decreto-Lei-- nG- 73, -:!e 1996;- prevê- a --garantia
subsidiária da União sobre as operações realizadas pelo Instituto.

Considerando que a história recente do !RB culminou com
vultosos pre]uizos à
União,
em especial em conseqüência das
operações dos esc~itórios que abriu na década de 70 em Nova Iorque
e
em Londres,
assJ.m como através
da sua subsidiária UAIC nos
Estados Unidos, é de todo recomendável aue se retire daquele artigo

JULHO DE 1997

essa garantia subsidiária da -Uniãq,
Instituto está para ser privaii::ado-.
Com isso
contribuinte.

di.."!linui-se

~iscos.

os

ainda
de.

mai-s

novos

agora

em

prejuízos

que

o

para

o

MP-1.578-1
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rn-r·;g

MED!Ok

PROVISOR!~,

1518-1, de 18 de julho de 1997.
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SUP.-USI't.

2_ '

• SUISTITUl'I'IV.:.
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:

i

J?ropõe seja i-ncluído no· art:.
2 o d,a _HP _h·~57Jl_~~-d_e .--l7 .. 06--97, a
altera.cão da redacáo do att ~ êO à(:) -l;)e_Çie_t:o-Lei ... n ° 7.3, de 21.11. 66.,

a

=onf~~e

segui~:

'\~rt.

2° Os arts. 43, 46, ~7, '-18 e 6-0 ._cio
de novembro de 1966, passam a vigorar cem

Deç:;_r~~-º---~-e~

!i.

0

7.3,

de 21

IRB

pelas

a s-eguintê 'redação:

Art. €0
t facultativa a aceitação da retrocessã.o
sociedades seguradoras autorizadas a dpérar no País~

do

§ 1°
A circunstância de não operarem. em seguro no ramo e
modalidade àa ret:rocessão não exime as sociedades seguradoras de,
em querendo, aceitarem as retrocessões ào IRB.
§2 °

distribuição das :::-etrocessões, o IRB levará em conta o
o resultaào dos
~esseguros
recebido~fbem como a
orien~acão técnica e a situacão 9Gonômic6-financeira das sociedades
seguradoras. 11
vol~e

Na

e

JVSTIFICATIVA

Objetiva
claramente
a
MP
dar
inicio
_ao
processo
de
privatização do Instituto de Resseguros do Brasi~
IRB, como Ja
anunciado através da imprensa, e à quebra do monopólio do resseguro
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confor-me prevista na Emenda Constitucional n o
minha autoria.

1_3,

de

21_.08.96,

de

O Brasil, um dos últi...'T'fl.o países a ainda praticar o monopólio do
resseguro, provavelmente é o único onde perdy.~~ a "retrocessão
obrigatória".
Assim, mais l..L?fl importante passo no senti-do da modernização e
··aber'C":.lra do mercado de segur9s_ -=.~;--ªsi~~-~"~""P-_" ~---~ . ~-~.?._ns_f.or~~~-ã<? da
"retrocessãou ___àe_ -'~_o_br_igat9ri-ª'~ __ ----ºª±? ____ ~·-:(~~YA~at-i V3.", Coilfornle -ora
~reposto nesta Srnenda, inclusive como medida preCUrSOra
efetiva do monopólio.

-a-qu-ebr-a

-----l
;

l

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MP-1.578-1
000010

--------------~~.l>fllOii'.O.SI(;AC--"-..._,

MEDID~

PRDVISORif..

15~8-1.

J

de 18 de julho de 1997.
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?repõe sei a :.:1clt:.ído :10" - art-4--- -2-~-~ c;;a. MP_ !. .•.:5.7_6_1 _ _ç:L~--- 'J.7 _•.Q 9_'!._97 .._ a
al te::acão ~=.a redacào __ .a.o_~~_§:..·_i_~~q;::?-rt;;:~-----=_:7 9_:,;~ 9-9-.-lde-CQ=,"ÇQ.~i.g~.41 c _i:] .L_ __q~ _

z:.:l.éô,

~~n:crme

5

segui=:

"P..rt. :-o Os art.s. ~3, -:±6, 4 7, _-i a-ª--- ] ~- § --_lo '---~~Q__D_~_ç_~~-~-Q=~ei__n_~- _7_'J,
de 2: de ~ove~Dro de l~66, ;:;asE>C41l_ a \ri_g_o:r;:ªr _=om_
~'ª_guinte redaçãc:

-ª--

\Art.

"79 ··-···.

-ª __

§ 1o
As socieàaàes .segurad.o-ra.s-,=c.s,ã_o __ .ot>.xj._gq_d~~-J:_g,s_$._e_g_w;_ªr_ _9-~_
respor.sabilidades excedentes-de . .s.eu .. limLt-e~=-~é~ç_n~_ç_q_ --~IU _ç:ªd~---~-~o__ q.~-
operacões e, em caso de cc-seguro, a cota __ que f.or fixada pelo
CNSP."
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JUSTIFICATIVA
Obje'Civa
::::laramen1:e
a
MP -=-~~~--=-- ___i_n__i_c_i_o_---=-'--'--aQ _processo
de
privatização do Institut:o--cre- Resseguros -do-áras-Il--- IRB, como já
anunciaào através àa imprensa, e à que_!?_Ea ___ çi~__ mo_nQRQl_i_o dP ._::esseguro
conforme prevista !la Emencia C-áil:Sti.tucional no 13, de 21. 08_. 96, de

minha autÕria ..
O § l 0 do art. 79 do Decreto-Lei. 73, de 19-96, estabelece que
as seguradoras somente podem colocar seus resseguros junto ao IRB.
Considerando que a referida Emenda Constitucional. n° 13 já
acabou com o mono pó li. o do IRB, nada mais corret.o do que_ permi ti.r

que as seguradoras possam
outras resseguradoras.
A
presente
possibilidade.

proposta

coloc-ar
de

seus

~~ç~qentes

_de

riscos

em

emenda

J
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
MEOIOh PRDVISORI!.,

[

15~8-1,

j

I

de 18 de julho de 1997.

--~-~=-~-----~-·4\JTO~-------~~------""''-"""'-,

Deputado CUNHA BUENO

Õo,~----------------------rnTo-------------------------~

'

I

Propõe seJa .:..ncluído no~ a=t2°
al tei:acão da :::edacão âo art. s·1- dO
=onfo~e a seg~i=:

àa

~P

:.S78J.. ~--~.1..-.Q_Q .• 9L,

-·De-cretO-Lei

n ::~ 73,

a
de 21.ll. 66.

'\Art. 2° :)s arts. 43-, 46, 4i~-- 48 _ e __ 8l __ Q_o__ QecJ:"eto_~-4ei ..r~-~----_-73,_ de. 21
de novembro de :366, passarn a-- Vigorar-=-co!n aO--s-eO:Ui..Z.:.te-l:-ãoacão:
sociedades seg~~ad?_ras _ ood_erã.? _.ç_~a.t: .. ~seguros e
estrangeir~_, ·__des_?~_---~~...~-~-;~--~~~~§~X:r.!~~ _ .de_ ~-_ga_ra,n:cia
corresponàentes fiquem in.tegral..'nente --r"etiàas no p3··, s."

Art.

resseguros

As

:10

582

.. I!~. ijO JIE .1297 •·
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JTlSTIFICATIVA
Obj'eti•,ta
claramente
a
MP
àar _ início
ao
p~oc_~s-~.C:.
de
privati.=acão do :nsti.tul:Cf â-e- Resse-guros- -ão -·-araST.I·--:.. IRB, como Ja
anunciado através da imprensa, e à quebra do mono?ólio do resseguro
:::onfor::te crevisx_a na Emenda--G-oiiS-tTtUCionaT-- ~ --~=;?_~ 9.e=_~};.:_~_B__·~~-6L .. -~~e
minha aut~ria ~
=-~= -~-=--=--.--.~-~---.T __

o art. 81 e seu parágr~afo---=uhl.c·o= ·ao--=oêc~retc~.:ter-·--73:---=----ae=---r996,
como está hoje, estabelece que as seguradoras somente podem colocar
seus seguros e resseguros no a.."'t.terior- através do IRB.
~----Uma vez que o Instituto está para ser priyatizado_, ~e o
mercado de seguros encontra-se~eriC ·-franEO prOCes-So de -abertUra,
inclusive ao exterior~--e .que _as seguradoras- poáerão enContrar
tarifas mais baratas !10 exterior para colOcar seus excedente~ de
riscos, o que redundaria em bara-te-amentO dOs seguros em geral para
os segurados brasileiros, essa limitação. impósta pelo art. 81 não
tem mais cabimento.
A presente proposta, no entàntor -- ex'i-g-e~·-t:tu-e··-o::f-_,-=::nvesr:tment'o-s- em
bens garantidores das reservãs- re.lae-i"vas--à--colocação desses seguros
e resseguros no exterior sejam-realizados exclusivamente no Brasil,
de modo a, com isso, evitar-se grandes evasões de àivisas.
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MED!Dh PROVISOR!A,

15~8-1,

J

--·- -==--=--'----------

de 18 de julho de 1997.

r-------~~0-e-p~u-ta_d_o-'C'-'-U~~o.A BUENO

..

----~~~====~===-=======H-;.

r.--------------------~--"-'orro-----------------------,

Propõe .seja inclui-do no.-.~ãrt.
2-0----.da MP ~.578 1
:te :7.06.97,
a
al tera.cão à a redacã-0 do are.- sz-- ao:ue-c::-et.õ-=-I.-ei_ r:._~- -=~~-~e- ~i l.~l-.' 66,
ccnfor~e a seguir:
"Art. 2° Os a.rts. 43, 46, 47, 48 e 82 ào Decret:o-Lei n° 73,
de novembro de 1966, passanc a -Vigorar com a segui.r..te r e dação:

de

4.l

I

Art. 2 2 ~~s socieciacteS Seauradoras- ooderão ace_i:t~ :::;e_ss_eauros de_s-c!e
que aut:::ri::adas pel6 -CNS?: c0hformrf ---~~0-Z.fn8.5 -f"i:~~-q_~-~. ~-qtJi-_~ _i[!&_~~ e-~~~~ e
operações em resseguros.

Parágrafo

~nico.

o CNSP

até 30 _d~~~_te!tJ.t;lrg~q-~ ____ :t-9!17 1

~egularnen~ará,

as ccndi:::ões e requisitos !"le-c.ess.ar-ioS
para o~eração em resseguros .. "

a

ccnces.sã_o

c:~

_ _a-t..rt:o.ri::a_ção

JUSTIFICATIVA

Obj e~.: ...:a
::lara.men-ce
:i
~-!P
.:.ar
i-nicio
ao
;Jro.c.es.~- _..:ie
pri7a-c:.::.=.cà.o do- In.s-c·r-::-u--co-àe ·?.ess-etrtirõs-~ ao·-_ Bras~l - __IRB,. ço~o _~á
anunciaao através àa imprensa, -~ -~-- _queõ~a-·-ao~ mo-~O_pói)~O· ~~ ..__ ;e_i~e_g~;Õ
conforme crevista na Emenda C:o.nsti-:-Ucional _;J._0 _ :3,__ de_ 2!.. 9_8. 96, de
minha aut~ria ..
Não há como se admitir que o !nstitut.o,
leve com ele o "monopólio,.. do resseguro.

-~4

1

-·- 1

ao ser priVatizado,

Assim, cabe a al teracão sugerida no are.- -_S~~'- q~~ .atualmen~e
vincula a aceitação de r.essegu.t"a a tfrnci- pt"êViá ãtit:oi:-iZa-cão _por~"- parte
do IRB - o que aliás jamais acont8céu desde ·a sUa--~-!:faÇâ~ na década
de 30.

rc-·----

~~-,

......-~~---'"1

1

I

I
L

000013

I

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

rnz··;iY!J

MP-1.578-1

MEDIDh PROVISORir., 1518-1

_j

de 18 de julho de 1997.

__E_N_O______~=-~~~~~~~-~·n~-

r.~.~--------~~~~0-e_p
__u_t-~-d--o~C-U-~~~--8-U

..._.~1"..._

r.--------------------------------~--~~.~o---------------------------------------,
?ropõe

seja

incluido

;-.-a~ art~.. -·~·?~._:-:~~a

alteracão aa redacão do art·:
confo~e a segui=:
"Art-

'"' 0

Os arts •

.:!3,

46,

47,

~8

... ~-:~ . ---! ~--~7_8·5=-· -dec __,_:_"I ~~3.,9.-~~~1-t

ao tecreto-Le1

48

e

88

~

73,

do Decreto-Lei

de

n~

~-?-

L~-~1.66,

73,

de novembro de 1966, pass~~ a vigorar- Com a segUínte -rectação:

de 21
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_:_::_.::..:.:.::.~::.=:__:~.::..:.:.::.=.;;;,.------~~~-~~-~~~

Art. 88
As soci.eàades seguradoras e resseguraàoras obedecerão às
normas e instrucões da SUSEP sobre operações de $eguro, cc-seguro,
resseauro
e
retrocessão,
bem
como
lhes
fornecerão
dados
e
infor~ações atinen~es a quaisquer aspec~cs de suas atividades.
Parágrafo único.
Os
SUSEP
terão
livre

inspetores e
acesso
às

funcionários
sociedades

credenciados
seguradoras

resseguradoras, delas podendo requisitar e apreender livros,

da
e

notas

técnicas
e
documen~os,
caracterizando-se
como
embaraço
à
fiscal.izacào,
sujeico
às
penas
preVistas
:1.es'Ce
Decreto-Lei,
qualquer dificuldade oposta aos objetivos desce artigo."

JUSTIFICATIVA

Objetiva

claramente

a

.t-'f_p

dar

início

privatização do I_nsti tu to de Resseguros do

ao

processo

de

Brasil

IRE, como já
anunciado através da-imprensa, e à quebra do- monopólio do resseguro
conforme prevista na Ernenàa Constitucional n° 13, de 21. 08. 96, de

minha autoria.
O art. 88 do Decreto-Le~ n• 73, de 1966, dá competência àquele
Instituto de baixar normas e instruções e -de =iscalizar as
seguradoras,

o

que

não

tem

o

menor

cabimento

num

processo

que

quebra do monopólio e de privatização da Estatal.
Assim(

a presente proposta visa transferir-essas competências

exclusivamente á SUSEP, que é a autarquia do setor que supervisiona
e fiscaliza a atuação_ das seguradoras, e a partir da quebra do
monopólio, das resseguradoras que aqui se instalarem.
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.

